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Underviserne har alle været på spændende kurser.
Opstart af ForældreInfo:
o Foregår om aftenen med generel info, forventninger begge veje m.v.
o Første gang vil det primært være til alle de nye forældre og er frivilligt.
o På sigt overvejes det om det skal være et krav, at man deltager.
o Caroline og Lone står for det.
o Opslag på hjemmesiden.
Opsadlingskursus
o Her lærer man at opsadle korrekt. Man får et fint diplom
o Caroline står for det.
o Opslag på hjemmesiden.
Ridemækekurser
o Det står Caroline også for, så kontakt hende hvis du er interesseret.
Rideskolens lejlighed er nu lejet ud, så opslaget på hjemmesiden er fjernet.
Sportsudvalget har fået tilføjet flere og nye kræfter og der er sat mere system i processen med at
finde sponsorer. Der er til d.d. indsamlet et meget flot beløb. Flemming fortæller om processen
m.m.
Generalforsamling sat til den 18. marts 2015 kl. 19.30
Mads foreslår ændring i vedtægterne
o I §7 ændres teksten: ”Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må indsendes
til bestyrelsen inden den 15. januar.” til ”Forslag der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, må indsendes til bestyrelsen senest 14 dage inden dato for
generalforsamlingen.”
o Ligeledes foreslår Anette ændring i vedtægterne: mht. kontingentopkrævningerne - de vil
komme løbende som indmeldingerne, hvilket de i øvrigt har gjort i mange år.
Der kan søges tilskud til f.eks. ombygninger hos forskellige fonde. Kultur- og Fritidsudvalget i
Ringkøbing-Skjern Kommune yder tilskud, hvis man selv kan finansiere 50% af udgiften. Det
arbejdes der videre med.
Det aftales, at der etableres lys i cykelskuret.
Mht. opsætning af LED-pærer, så afventes der yderligere besked fra elektrikeren inden ombytning
iværksættes.
Barrieren i den lille ridehal repareres i bunden hele vejen rundt.
Derudover drøftes der mulig opstart af forskellige arrangementer, såsom foredrag af f.eks. dyrlæge,
spise sammen-arrangementer, grill-aften m.m. Mulig opstart i løbet af foråret.
I forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen den 18. marts 2015, så genopstiller Martin
Jensen og Mads Loldrup.

Næste bestyrelsesmøde 20/5-15 kl. 19.00
Ref/Mads

