Referat af bestyrelsesmødet den 18/4 2017

•

-Holger deltog i temaaften ved dansk handicap forbund i videnscenter i
Aalborg.
-Holger er blevet medlem af Aabenraa Fritidsråd.
- Holger ved i Sundeved og se de to hold fra TRK som deltog i spring
stafet, de to hold vandt en 1. plads og en 3. plads, og de går videre til
landsfinalen i Vilhelmsborg.

•

-LHN gødningsregnskab er lavet
På den nye græs mark, skal der sås efter
Økonomi ok
intet
Vi har fået en ny hest til handicap og en ny pony.
Vi har haft lejet tre bokse ud til Silje Bakken i en uge.
Junior udvalget har afholdt mini stævne, der var ca. 50 starter, det var et
rigtig godt stævne.
Junior udvalget vil holde et stævne info møde, for forældre og børn.
Junior udvalget ønsker at der er to fra udvalget der deltager i
bestyrelsesmøder.
Udsættes til næste gang, hvor der er mødepligt
Der er ved at blive lavet nogle tegninger af Anne (Holgers kones datter)
Holger og Anne tager ud og kigger på Stald og saddelkammer.
Der søges om at få kommunen til at betale vores pagt.
Der vil blive hængt seddel op på tavlen i hallen, hvor man kan se, hvilke
klubjakker og bluser der er muligt at bestille, og en bestillings seddel
Der er kommet flere sponsorater.
–
Vi stiller ikke op med pony trækning ved Kliplev Mærken.
Kultur og udviklingsformand Hans Philip Tietje, kommer og holder båltale
til Sankt Hans kl. 20.
Arbejdsopgaver til arbejdsdag: male spring, ordne banket og hjørnet ude på
dressurbanen
Der er lavet en ekstra nøgle
Springene bliver malet i arbejds weekenden.
Har man brug for at komme i kontakt med Karoline vedr. hendes heste/fold,
så står hendes tlf. nr. på døren ved hendes stald.
Finn søger inden 3. maj.
Finn søger inden 1. maj
Freddy kommer med forslag til hvordan belægningen ude ved
transportbåndet kan forbedres.
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-Kalender på hjemmesiden bliver opdateret.
Holger/kaj kigger på bunden inde i traktoren.
TRK stiller med et hold i pony dressur.
Næste møde 22. maj ved Holger kl 19

