Bestyrelsesm de Harridslev Rideklub

Da : 9. november 2021 M de ed: H jtoftevej 4, 8983 Gjerlev J De age e: Line, Karin, Emma, Signe (online) og Rikke (online) Refe e : Emma

Punkt

Emne

1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Opf lgning fra sidst

Kommentar

Lydanl g fungere 100%

Beslutning

Tovholder

Godkendt

Alle

Deadline

Alle

Vandingsanl g i stor hal virker igen.
Tandeftersyn til elevponyerne er bestilt.
Tammy er igang med tr ning, men er
sat lidt tilbage pga. regneksem.
Sadelmager er ved at blive bestilt
Der laves et opl g til udlejning af
k pheste udstyr til medlemmer.
Ge e e
3.

Forberedelse af generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling
udsendes den 25/11 med vedlagt
formandsberetning.
Vi tager forbehold for eventuelle
corona restriktioner.

Line
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U de
4.

Voltige: vintertr ning - kursus - l n
ved st vner.

g

Undervisere sp rges om hvad de mener
er rimeligt ift. k rselspenge.
Tr ningen forts tter hen over vinteren
hver uge. Prisen bliver 400 kr. pr.
m ned. Opsigelsen bliver ligesom
elevskolen l bende m ned + en m ned.

Ee
5.

Klipning

Der s rges for vi har udstyr til at klippe
ponyerne.

S

e
Der indk bes nye sk r til klipperen

Karin

e

6.

F rstehj lpskurser

Undervisere og gerne flere i klubben
skal have opdateret f rstehj lpskursus.

Signe/Line
/Emma

7.

Julest vne

Julest vne d. 11-12/12. C-st vne
l rdag (med enkelt d-klasse) og s ndag
E-st vne.

Signe/St vneudv
alget

8.

Championat opl g

F rste opl g gennemg et

Signe

9.

Juleridt

Opl g er gennemg et og tages med
videre til st vneudvalget.

Signe

10. Henvendelse vedr rende salg af
juletr er

Vi unders ger hvad der er af
muligheder.

Karin

11. Medlemsunders gelse

Elektronisk sp rgeskema udarbejdes.

Signe

A

g
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12. P le

Der bestilles maskine til at s tte p le i.

I d
13. Kursus i stilspring

ee

e f a

Karin

ed e

e

Vi arbejder p det i starten af det nye r.

N ste m de: Generalforsamling
Hvis nogen har emner eller forslag der nskes behandlet af bestyrelsen, kan disse indsendes p mail til formand@hark.dk senest 7 dage f r
m det afholdes.
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