Referat
1. orientering fra formand:
- Finn har fået orlov fra bestyrelsen i 6 måneder, Mette Andersen kommer ind i stedet
for Finn i de 6 måneder.
- Dansk ride forbund skal have ny general sekretær, Jens Erik Malund har søgt nye
udfordringer.
- Til Christmas jump stævnet fik Holger mange positive tilbage meldinger om godt
stævne og god stemning.
2. orientering fra kasserer:
- der er blevet aflivet en pony inden jul, p.g.a. spat.
- økonomi ok
3. Christian viser stævne kalender.
- 18-19.2.17 C-stævne for pony og hest dressur
- 16.-18.6.17 Rømø Beach jump
- 16.-17.9.17 SJM spring, individuel og hold for hest og pony, udendørs
- 7.-8.10.17 C-stævne for pony og hest dressur
- 16.-17.12.17 c-stævne spring for pony og hest
- 17.-18.2.18 c- stævne for pony og hest dressur
- D-stævner er ikke fordelt endnu, dette sker først efter den 10.1.17
- De sidste stævner har givet et lille overskud. Der har været ok med starter.
- Sekretariatet og køkkenet har fået mobil pay.
4. orientering fra Karin:
- Der er 30 tilmeldt til julefrokost og 8 starter til motionsstævnet lørdag den 7.1.17
- Der mangler nogle små ride hjelme til handicap undervisningen, Karin laver et opslag
om der er nogen der har en liggende som de vil af med.
- Holger tjekker op på priser på nye springbomme.
5. Orientering fra Juniorudvalg: intet
6. Karoline er flyttet ud af lejligheden, men lejer stadig stalden. Lejligheden skal males, og
der er nogle små ting der skal ordnes, dette vil blive gjort, hvis der kommer en ny lejere.
7. Hjemme siden:
-Den er ved at blive opdateret, der er nogle problemer med at få lagt referaterne ind,
Torben arbejder på sagen.
8. Planer vedr. stald byggeri:
- Der vil blive lavet en gruppe med personer der har en viden der kan være nyttig for
os. Holger skriver til de folk, for at høre om de er interesseret i at være med.
9. sponsorater til Rømø Beach Jump:
- Mette og Henriette søger sponsorater.
10. Vedligeholdelse af baner:
- Banerne vil ikke blive ordnet i weekender.

11. Første hjælps kursus bliver afholdt på TRK lørdag den 14.1.17. Karin deltager, Henriette
deltager måske.
12. eventuelt:
- der er mange huller i grusvejen p.g.a. regn, kaj ordner den.
- der er ligeledes kommet en del vand ind i den lille hal, der vil blive tjekket op på, om der kan
laves noget om udenfor, hvor problemet stammer fra.
- torsdag den 12.1.17 er der møde vedr. Rømø Beach Jump. Planlægningen påbegyndes, men
hvis økonomien ikke er ok, vil stævnet blive aflyst.
- Der vil blive afholdt julefrokost/motionsstævne igen den 25.11.17.
13. næste møde: onsdag den 8.2.17 kl. 18:30 på TRK

