Referat fra bestyrelsesmøde
i Vestergaardens Sportsrideklub Egedal
Emne: Bestyrelsesmøde
Dato: 11. august 2014
Tid: Kl. 19.00
Sted: Charlotte på adressen Skolevej 8, 3650
Ølstykke

Tilstedeværende: Alle inviterede, med undtagelse
af de fraværende
Fraværende: Pernille Held-Hansen og Adeline
Held- Hansen

Dagsordenpunkt:

Notater:

1. Godkendelse af referat fra sidste
bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Status på gøremål fra sidste bestyrelsesmøde

Certificering
Sat i bero til oktober.
Stævnemail til omkringliggende klubben
I proces.
Velkomstfolder
I proces.

3. Beretning om ”sket siden sidst”

Stævne i juli
Stor succes.
Ridelejr
Stor succes.
Fælles spisning
Stor succes.

4. Beretning om økonomien

Økonomi
Kassereren berettede om økonomien, som ser
okay ud.
Medlemmer
Vi er pt. 69 medlemmer. Dette er en
medlemsfremgang på 9 medlemmer siden sidste
bestyrelsesmøde i juni.

5. Orientering fra udvalgene (aktiviteter og
stævner mv.)

Aktivitet- og stævneudvalg (Kristina)
En række nye tiltag siden sidst.

Følgende aktiviteter er aftalt:
- Dressur- og springstævne den 16.-17.
august.
- Springkursus med Lone Kromann den 30.
august. Kristina har lavet opslag.
- Springstævne den 12. september. Kristina
laver opslag.
Følgende aktiviteter er aflyst:
- Sadeltjekdag med Charlotte Knigge (mobilt
sadelmageri) den 19. juli – Sadelmager
aflyste
- Dressurkursus med Pia Munck den 27. juni
– Aflyst pga. for få tilmelding
Følgende aktiviteter er på tegnebrættet:
- Stævneforberedelseskursus ved staldens
aktive stævneryttere. (DKK 50,- pr. næse).
- Nyt kursus med Kitt Sørensen aftales i
september. Kristina tager kontakt til Kitt og
hører om mulighederne.
- Førstehjælpskursus til heste med Ikeyvet.
Charlotte tager kontakt til Christian fra
Ikeyvet og hører om mulighederne.
- Longeringskursus. Charlotte undersøger
hvem der kan afholde kurset.
Festudvalg (Majbritt og Kickan)
Ingen pt.
Hjemmesideudvalg (Kristina)
Hjemmesiden bliver løbende opdateret med
information. Det virker som at folk bruger
hjemmesiden.
Sponsorudvalg (Jeanette og Nille)
Sponsorudvalget har udarbejdet et sponsorbrev,
som vil blive delt ud til en række lokale
virksomheder. Nille og Jeanette arbejder på høj
tryk.
Spar Nord Roskilde kommer på besøg i medio
september. Nille og Kristina får lavet oplag.
6. Næste bestyrelsesmøde

Den 13. oktober hos Pia.

7. Eventuelt

Ingenting.

