Mødereferat
Deltagere:

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

Fraværende:

-

Kopi til:

Deltagerne + hjemmesiden

Referent:

Pia Knudsen

Mødedato:

9. februar 2016

Emne:

Konstituerende bestyrelsesmøde

Emne

Kommentarer

1. Konstituering

•

•

•

•

•

•
•

2. Opfølgning på

•

Bestyrelsen fortsætter med samme
formand, næstformand og sekretær
og samme opgavefordeling
Karina overtager dog ungdomsudvalget, da Kristina har overtaget kassererposten
Det blev besluttet at sætte aldersgrænsen i ungdomsudvalget ned til 10
år og at juniormedlemmerne valgt på
generalforsamlingen tilknyttes ungdomsudvalget i stedet for stævneudvalget.
Karina indkalder Cecilie, Sarah og
Rasmus til et møde ang. ungdomsudvalget og spørger også Sara Jacobsen om hun vil fortsætte i ungdomsudvalget
Det blev ligeledes besluttet at forsøge
at nedsætte et sponsorudvalg, der
kan varetage kontakt til eksisterende
sponsorer og finde nye.
Hjemmesiden opdateres med ændringerne i bestyrelse og udvalg
Oplysninger på bestyrelse og ny kasserer opdateres hos Vejen Kommune,
DRF, og Saxo Bank

Deadline

Ansvarlig

KJ

PK
PK

På generalforsamlingen blev der
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generalforsamling

•

Deadline

Ansvarlig

spurgt ind til lys på udendørsbanen,
den store ridehal er meget optaget og
mere information når der er eneundervisning. Bestyrelsen drøftede emnerne på mødet og var enige om følgende:
Lys på udendørsbanen:
Sættes op snarest

•

Den store ridehal:
Når der er sat port i den lille ridehal, vil
vi forsøge at flytte noget af undervisningen til den lille ridehal. Der laves
en halplan for begge ridehaller.

•

Information om eneundervisning:
Bestyrelsen er enig om, at næsten al
eneundevisning allerede informeres
på Facebook. Samtidig forventer vi at
den store hal bliver mere fri, når noget
af undervisningen flyttes til den lille
hal. Bestyrelsen afventer derfor med
at gøre yderligere.

3. Nyt fra Søren

•

-

4. Elevponyer

•
•
•
•

KW undersøger ang. vask af underlag
Halvpartskontrakt på Gizmo laves
Salier skal have en anden sadel
Elevponyer skal opstaldes i boksene i
den nye stald og ikke i værkstedet,
som kun var en midlertidig løsning –
Karina kontakter Søren

KW

•

KW

•

Der indkøbes nye/brugte ridehjelme
som kan lånes af vores medlemmer
Der skal sættes port i den lille ridehal,
så noget af undervisningen kan flyttes
hertil. Karina snakker med Søren

•

KB sørger for fastelavnstønde og slikposer til fastelavnsstævnet

KB

5. Undervisning

6. Stævneudvalg

KB
KJ
KJ

KJ
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•
•
•

Deadline

Ansvarlig

Der oprettes en ny konto til stævneindbetalinger
Der oprettes Mobilepay til cafeteriakontoen
Aktivitetsplan for 1. halvår 2016 opdateres på næste møde, når stævnedatoer er endelig godkendt af distriktet

KW
KW
Alle

7. Cafeteria

•

Det undersøges om der eventuelt kan
sættes en alarm på køleskab og fryser
hvis strømmen bliver afbrudt

KW

8. Nyt fra kasserer

•

Kristina udfylder og indsender ansøgning om lokaletilskud til Vejen Kommune
Information om betaling af facilitetskort og medlemskort samt rykkerprocedure sættes på det fastgjorte opslag
på FB

KW

•

9. Udendørs ridebaner

•

•
•

Der søges om tilskud fra Vejen Kommune til etablering af udendørs ridebaner
Der skal indhentes 2 tilbud
Ansøgning sendes inden 1.marts
2016

PK

PK/AM
PK

10. Ordens- og sikkerhedsregler

•

Ny folder med ordens- og sikkerhedsregler blev gennemgået på mødet. Pia
opdaterer og lægger på hjemmesiden,
facebook og printer kopier der hænges op i klubben

PK

11. Spillemidler fra
Stationskiosken

•

Der kan ansøges om spillemidler fra
1. februar 2017

PK

12. Sponsorer

•

Folder skal sendes ud i lokalområdet
og efterfølgende skal der ringes rundt
for at følge op
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•
•

•

Liste laves over mulige sponsorer
Ovenstående opgaver overdrages til
sponsorudvalget, hvis et sådan kan
oprettes
Sponsorfolder og sponsoraftale skal
opdateres

Deadline

Ansvarlig

PK

13. Ryttermærker

•

Som informeret på generalforsamlingen vil TBR forsøge at afholde ryttermærker på en ny måde så det integreres i undervisningen. I i foråret vil der
være en prøveperiode med undervisning på torsdagsholdene. Det er valgfrit om man vil aflægge ryttermærkeprøverne, og det er også muligt for
elever selv at læse op og aflægge ryttermærkeprøverne. Jane Toft er tovholder på projektet, der forventes at
komme op at køre på de fleste hold
fra efteråret.

14. Diverse

•

Pris på klistermærker med TBR logo
findes
Pris på ny opslagstavle til stalden findes (vindue der kan åbnes så sedler
ikke blæser ned)
Der købes ny printer til sekretariatet
Der indhentes nye børneattester på
alle i bestyrelse og udvalg samt undervisere

KW

Næste bestyrelsesmøde er 10. marts
kl. 18.30 i rytterstuen

Alle

•

•
•

15. Næste møde

Referatet godkendt

____________________
Karina Jensen
Formand

•

/

PK

KW
PK

2016

____________________
Kristina Wollesen
Næstformand

____________________
Pia Knudsen
Sekretær
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____________________
Kathrine Bauditz
Medlem

____________________
Anne-Mette Schiller
Medlem
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