Bestyrelse møde d.3/3-2019
Marie byder velkommen til møde
Hvad er der sket siden sidste bestyrelse møde.
Marie og Mette meldte fra til sidste møde i de 4 rideklubber, da vi ønsker at modtager dagsorden inden
mødet så vi kan forberede os på hvad vi skal drøfte på mødet - Det har vi været i dialog med de andre
klubber omkring, da vi er meget ambitiøse omkring samarbejdet på tværs af vores klubber. Resultatet
bliver at Marie laver dagsorden til vores kommende møder i de 4 ride klubber, således alle kan møde
velforberedt op til vores møder fremadrettet.
I december var vi i gågaden i Hadsten og give trække-ture. Vi var der nede 4 søndage, og klubben fik 20 kr.
pr. trække-tur af handelsstandsforeningen. Så det har klubben tjent lidt penge på, og de penge vil vi bruge
på aktiviteter i ride klubben, i løbet af det kommende år. Handelsstandsforeningen var utrolig glade for at vi
kom, da de kunne mærke en øget omsætning i julehandlen. Vi gentager succesen næste år, og en stor tak
til alle der deltog, og gjorde det muligt at gennemføre.
Vi har oprettet et nyt voksenhold om søndagen fra 15.30-16.30 hvor Marie underviser. Da der er rigtig
mange elever på mange af vores ridehold, må underviseren gerne flytte hegnet længere ned i hallen, så vi
får mere plads at ride på i elev enden til undervisning.
Line ønsker at trække sig fra næstformandsposten og lægge alle sine kræfter i stævneudvalget.
Mette overtager posten som næstformand for klubben.
Stævneudvalget arbejder på en løsning på hvordan vi kan rekruttere hjælpere til vores stævner i klubben.
Det er ikke meningen, at det er stævneudvalget der skal være der over en hel stævneweekend. Mange
opgaver skal kunne deles ud til hjælpere.
Vi afholder igen i år ridelejr i Favr, og det er Marie og Mette der står for alt planlægning og afvikling af
denne. Vi indkalder til et informationsmøde for de forældre der har børn der ønsker at deltage i årets
ridelejr, hvor vi informerer om vores program for ugen og hvad forventninger vi har til forældre-hjælp i
løbet af ugen, og hvilke forventninger forældre og elever har til os, om den kommende ridelejr.
Vores økonomi er i positiv vækst.
Sponsor arbejde går godt, og vi har fået Djurslands bank som sponsor, og vi arbejder forsat på at få flere
sponsoraftaler i hus. På sigt vil vi gerne samle alle sponsor skilte i den ene ende af ridehallen, da det er det
der bliver mest brugt. Vi er blevet spurgt af potentiel sponser om de må opsætte salgsboder, reklamer,
bander osv. Det er vi meget positive overfor - Bare det giver et afkast til klubben.
Vi lægger snart datoer op på hjemmesider for de kommende stævner på Favr.
Marie har været til møde med frivilligheden, hvor vi får hjælp til at søge forskellige sponsorater.
Thomas vores web master var inviteret til sidste del af vores møde, da vi ønsker at få ryddet op i alle vores
Facebook -grupper / -sider og på sigt kun bruge en offentlig hovedside, med grupper (udvalg) herunder.
Der er møde for alle undervisere søndag d.10/2

Vi har på onsdags-holdet haft et samarbejde med Helle Knudsen i hele januar mdr. Det har været
spændene og udfordrende. Vi har lært nogle nye ting, som vi kan bruge i vores undervisning, nok især på
nybegynder holdene.
Marie og Mette holder snarest et opfølgningsmøde med Helle omkring hvordan forløbet har været.
Hvilket poster har de forskellige bestyrelsesmedlemmer:
Formand: Marie
Næstformand: Mette
Stævneudvalget: Line
Rideskolekoordinater og stævneudvalg: Sandy
Anja er bindeled mellem udvalg og bestyrelsen

Med venlig hilsen Bestyrelsen.

