Bugerrådsmøde den 22 januar 2013

Tilstede: Charlotte, Toni, Mie, Lasse, Hanne, Anja, Kitt og Anette
Afbud fra Sussi og Ulla

1. Nyt fra bestyrelsen:
Der er fastelavn for rideskoleelever + søskende og pensionærer.
Rideskoleelever til fods, mens pensionærer kan gøre det til hest.
Der kåres bedst udklædte og kattekonge + dronning.
Hanne sørger for fastelavnsboller og kakao i cafeen.
Undervisere sørger for tilmelding af rideskoleelever.
Lasse og Charlotte har haft møde med snedker til at lave køkkenet. Der kommer pris.
Kaffemaskine kommer torsdag den 24 januar 
Rotunde skal reetableres. Men vi får nok ikke lov at overdække den for skoven.
Lasse og Charlotte taler med skoven om det.
Der er generalforsamling den 13 marts. Jeanette ønsker genvalg, Celine ønsker ikke genvalg.
Der er bevilget penge til spejle til det gamle ridehus.
Hjemmeside kører. Det er ved at lykkes med webshoppen.
Der er indkøbt nye spring.
Der er pokalfest den 2 marts på Herstedøster skole.
Der er springstævne den 9+10 februar – dette er ikke koordineret med Charlotte – det SKAL det.
I 2013 får vi lov til at ride til centret når juletræet tændes.
I 2012 blev der holdt julehyggefest som gik fint.
Springstævne i december blev aflyst pga for få tilmeldte.
Charlotte beder om at der til næste bestyrelsesmøde bliver taget ønske om nyt anlæg op.
Det gamle er for tungt. Charlotte undersøger hvad vi kan få og pris.
Volti spørger om de kan bruge det store ridehus til træning da der er højere til loftet.
Der startes rideskole-volti hold op.
Vi køber førstehjælpskursus – alt personale skal på det. Samtidig købes der hjertestarter.

Der er 2 personsager, hvoraf den ene tages op af forretningsudvalget, mens vi afventer med den
anden.
Lasse foreslår at vi laver lidt om på forbudet omkring løse hunde, så hunde fremover kun skal være
i snor når der er rideskole ( 15-21 og lørdag formiddag )
Lasse opstiller som formand for Volti i DRF.
Der er i bestyrelsen talt om at der skal være rideskolerepræsentanter i brugerrådet. Hvordan får vi
det? Der kan evt. deles sedler ud til forældrene ved fastelavnsfesten.
2. Nyt fra ridecentret:
Økonomi: Der er underskud.
Boksene er ved at være fyldt. Ågården lukker, måske der kommer nogle derfra?
Der har ikke været problemer med vandkopper i år 
Batman er afleveret og ny hoppe ( str. Hest )på 12 år er kommet. Der kommer 2 nye gratis ponyer –
1 nordbagge og en 2ér pony fra dyregården.
Personalet laver rideskolestævne 17 marts 2013 fra kl. 9 – 12.30 ca. Det er ikke et begyndertævne.
Der skal skrives på hjemmeside og facebook at der denne dag ikke er spring. ( Lasse og Toni )
Vedr. facebook så skal der ikke debateres omkring personale og ridehusbund o.a
Har man et problem skal man komme til personalet.
1 personale skal på DRF kursus – hvis det er godt kommer flere af sted.
Vedr. championatslisten for rideskolen tjekker Toni og Mie op på den.
3. Evt:
Der har været forespørgsel om ryttermærker og klar – parat kursus til rideskolen.
Dette er ikke noget vi skal, da rideskolen kun er en introduktion til ridning og ryttermærkerne
bruges til at kunne starte c-stævner.
Der er teori for alle begynderhold hver den første gang i måneden.
Næste møde: 19 marts 2013.

