Bestyrelses møde d.07.08.2018 kl 20.15

Sted: Terrassen ved springbanen
Mødt: Inge-Lise Lorenzen, Jaroslav Broz, Connie Købke, Sara Lorenzen, Karin Dreyer og Cecilie Toft 
Ej mødt: Kirsten Brandstrup

Nyt møde: 04.09.18 kl 20.15

1. Opfølgning Fra sidst
- Fortsat gå igennem Sara For at komme på hold og blive medlem.
- Venter med kattelemmene til efter synet.
- Stalden vasket ned.

2. Update af udvalgende
- Snarest muligt et udvalgsmøde Cecilie laver dette.
- Karin finde ud af noget med hjemmesiden og sponsorer.
3. Hesteupdate 
- Fleur gik bort på sommegræs.
- Pax, Indy og Freja sendt retur til Torben og 5 nye heste er kommet og de er rigtig søde alle sammen.
- Vacciner på 7 heste som manglede retmæssige vacciner, passer nu de næste 6 mdr hvor de igen skal vaccineres. Derefter er alt okay.

4. Skabe/update 
- Prisen for stort skab (deleskab)30 kr. pr. pers. mdr.  lille skab (ikke deleskab) 
50 kr pr mdr. og 110 kr. pr pers. engangsbeløb for depositum. 
- Karin er igang med at lave en tilmelingsliste og venteliste til skabene.
- Connie står for alt udlejning til skabene.

5. Økonomi
- Sidste afdrag på træpillerne er betalt.
- Afdrags ordning på big ballerne er lavet med Peter.
- Alt er som det plejer.
- Afholde et møde omkring vedtægterne d. 21.08.18 kl 20.
- Rikke får 2000 kr tilbage fra ridelejren, fordi hun ikke ville deltage da hun skulle indrette Freja det nye sted. 

6. Kommune.
- Der går nogle yderligere uger før de kan gøre noget  ved gården 
- sadel og trenseophæng  
- Vasken er utæt
- Smokey/Millie, Freja/Darlings boksvægge er i stykker. 
- Smokeys vindue er i stykker 
- strøm på græsfoldene 
- Vi må ikke bruge hverken jord og græsfoldene siger kommunen. 
- Tirsdag d. er der 1 års gennemgang. 
- Personale ansvarlig  Jaroslav tager den post.

7. Nøgle til Connie.
- Får Rikke's Nøgle.

8. Rikke træder ud af bestyrelsen.
- Connie tager hendes bestyrelsespost. 
9. Hold.
- Sara sørger for dette. 
10. Produktions højskolen.
- Opvaske maskine sat fast.
- Bommene får en omgang så malingen ryger af.
- Skoreol og knager kigger de på og laver.
- Vaskemaskinerne lavet og kan bruges midlertidigt.

11. Eventuelt.
- 4 heste skal til storehestedag d. 1 og 2 september.
- Heste ansvarlige på storehestedag er Sara og Cecilie.
- Beskrivelse på hvad det indebære at gå på diverse hold. 



