Mødereferat
Deltagere:

Kristina Wollesen (KW)
Kathrine Bauditz (KB)
Anne-Mette Schiller (AM)
Pia Knudsen (PK)
Søren Møgelvang deltog på mødet

Fraværende:

Karina Jensen (KJ)

Kopi til:

Deltagerne + hjemmesiden

Referent:

Pia Knudsen

Mødedato:

23. marts 2015

Emne:

Bestyrelsesmøde

Emne

Kommentarer

1. Elevponyer

•
•

•
•
•
•
•

2. Undervisning

•

•
•

•
•

Anton bliver hentet efter Påske
Det blev besluttet at sætte Herkules til
salg, da han desværre er for stærk til
de fleste af vores elever. Karina laver
annonce.
Indtil Herkules bliver solgt rides han en
ekstra gang om ugen
Det blev aftalt med Søren på mødet at
elevponyerne får hø på folden
Der sættes skilt op igen angående opsadling af elevponyer
Vask af sadelunderlag
Forslag om sadelovertræk til elevponyernes sadler

Doris Beck overtager springundervisning pr. 1. april 2015. Det bliver ikke en
fast ugedag men der fastlægges nogle
datoer for en periode ad gangen
Nye retningslinjer for eneundervisning
ved TBR’s undervisere blev fastlagt.
Der betales 30,00 kr. pr. elev pr. ½ time
til TBR og derudover aftales og afregnes pris for undervisning direkte med
underviseren
Hallen er ikke lukket for andre medlemmer mens der er eneundervisning
Retningslinjerne opdateres på hjemme-
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•

•

3. Stævneudvalg

•

•
•
•

4. Tilskud til mindre anlægsprojekter

•
•

siden
Godtgørelse til trækkere på bufferholdene skal opdateres – Kristina undersøger til næste møde
Forslag om kursus for underviserne i
lighed med sidste år

Dommertårn rengøres og spejle i den
store ridehal pudses. Slåes op på facebook om nogen vil hjælpe
Kristina sørger for bestilling af mad, og
indkøb af påskeæg ifm. Påskeridetur
Torben kigger på døren ind til tribunen
Der laves skilte til toilet, cafeteria til
Påskestævne

Der søges om tilskud til renovering af
sekretariatet – frist 1. april 2015
Ansøgning samt to tilbud på tømrerarbejde, elarbejde og gulvarbejde er
sendt til Vejen kommune

5. Spillemidler fra
Stationskiosken

•

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

6. Udvidelse af
ridehal

•

Søren påtænker at udvide ridehallen
med 20 m til en 20x60 ridehal
Det blev aftalt med Søren på mødet at
klubben skal undersøge hvad den kan
bidrage med.

•

7. Ryttermærker

•
•

8. Aktivitetsplan 1.
halvår 2015

•

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

Dato for ridelejr er fastsat til 26. og 27.
juni – sættes på facebook
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9. Rytterstue

Kommentarer

Ansvarlig

•

Aktivitetsplan og hjemmeside opdateres

•
•

Radiator er indkøbt og sættes op
TL Elteknik er kontaktet ang. varmepumpen og der laves service inden Påskestævnet
Gelænder til ny indgang til cafeteria
laves

PK
PK

Liste over medlemmer der skal konfirmeres
Kort til konfirmation laves
Bårebuket fra Tobøl Rideklub til Michael Tækkers bisættelse bestilles

KB

Næste bestyrelsesmøde er 13. april
2015 kl. 19.15 i rytterstuen

Alle

•

10. Diverse

Deadline

•
•
•

11. Næste møde

•

Referatet godkendt

/
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2015

____________________
Karina Jensen
Formand

____________________
Kristina Wollesen
Næstformand

____________________
Kathrine Bauditz
Medlem

____________________
Anne-Mette Schiller
Medlem

____________________
Pia Knudsen
Sekretær

3/3

