Mødereferat
Deltagere:

Karina Jensen (KJ)
Kristina Wollesen (KW)
Kathrine Bauditz (KB)
Anne-Mette Schiller (AM)
Pia Knudsen (PK)

Fraværende:

-

Kopi til:

Deltagerne + hjemmesiden

Referent:

Pia Knudsen

Mødedato:

4. marts 2015

Emne:

Bestyrelsesmøde

Emne

Kommentarer

1. Banken

•
•

2. Elevponyer

•

•

•

•
•
•
•
•
3. Halvparter

•

Deadline

Ansvarlig

Nyt sæt papirer, dankort m.m er på
plads i banken
NemID er modtaget og E-boks er oprettet

KJ

Det blev besluttet på mødet at vores
lånepony Anton skal sendes tilbage, da
han stadig er halt. Der har været dyrlæge til ham og det er noteret i hans
hestepas.
Det blev besluttet at sætte Herkules til
salg, da han desværre er for stærk til
de fleste af vores elever. Karina laver
annonce.
Vi har fået lov at låne en tre’er pony
Mille indtil 1. juni 2015. Karina sørger
for at den rides inden den bruges på
elevholdene.
Elevponyerne skal have hø når de er
på fold. Karina snakker med Søren
Evt. findes en brugt høhæk til marken
Der sættes skilt op igen angående opsadling af elevponyer
Vask af sadelunderlag
Forslag om sadelovertræk til elevponyernes sadler

KB

Retningslinjer for halvparter blev gen-

Alle

Kasserer

KJ

KJ

KJ
PK
KB
KB
KB
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Emne

Kommentarer

•

4. Undervisning

•
•
•
•

•

5. Stævneudvalg

•

•
•

6. Rytterkort

•
•

7. Tilskud til mindre anlægsprojekter

•

•
•

8. Spillemidler fra
Stationskiosken

•

nemgået og opdateret
Halvpartskontrakt og hjemmeside opdateres

Sine stopper som springunderviser d.
1.april 2015
Doris Beck spørges om hun har lyst til
at overtage
Forslag om kursus for underviserne i
lighed med sidste år
Der har været dressurkursus med Lise
Halkjær arrangeret af Lisbeth Blaabjerg. Der har været positive tilbagemeldinger
Lisbeth arrangerer et dressurkursus
med Anita Skovmøller d. 2. april 2015

Anne-Mette køber lampe til dommertårn, strimmelregnemaskine og diverse
kontorartikler til stævneudvalget
Mikrofon tjekkes
Til Påskestævnet skal den nye indgang
benyttes så der er ro på tribunen

Det blev besluttet at afskaffe rytterkortet
pr. 01.06.2015
Besked til Shannon

Der søges om tilskud til mindre anlægsprojekter ved Vejen Kommune –
frist 1. april 2015
To tilbud på renovering af sekretariat
indhentes
Gennemgang på næste bestyrelsesmøde

TBR har før modtaget spillemidler fra
Stationskiosken. Der ansøges igen når
ny lovgivning på området er på plads

Deadline

Ansvarlig

PK

KW

Lisbeth

Lisbeth

AM

AM

KW

KJ
Alle

PK
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9. Udvidelse af
ridehal

•

Søren påtænker at udvide ridehallen
med 20 m til en 20x60 ridehal

10. Ryttermærker

•

TBR vil gerne tilbyde ryttermærke 1 og
2
Jane Toft kontaktes for tidspunkt

•

11. Opdatering af
bestyrelsesoplysninger

Alle oplysninger vedrørende den nye bestyrelse er opdateret hos:
• Dansk Rideforbund
• Vejen Kommune www.fritidsvejen.dk
• Saxo Bank
• Medlemstal.dk
• Distrikt9.dk
• tbr.dk

12. Aktivitetsplan 1.
halvår 2015

•
•

Aktivitetsplanen er ændret mht. stævnedatoer
Dette opdateres på hjemmesiden

Deadline

Ansvarlig

KW

PK

13. Børneattester

•

Børneattester er indhentet på alle i bestyrelsen og i udvalg samt på undervisere og er sendt til rigspolitiet

PK

14. Rytterstue

•
•

Radiator er indkøbt og sættes op
Varmepumpen larmer. Dette undersøges
Gelænder til ny indgang laves

PK
PK

•

KW

15. Diverse

•

Liste over medlemmer der skal konfirmeres

PK

16. Næste møde

•

Næste bestyrelsesmøde er 23. marts
2015 kl. 19.15 i rytterstuen

PK
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Referatet godkendt

/

2015

____________________
Karina Jensen
Formand

____________________
Kristina Wollesen
Næstformand

____________________
Kathrine Bauditz
Medlem

____________________
Anne-Mette Schiller
Medlem

____________________
Pia Knudsen
Sekretær
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