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Bestyrelsesmøde 
 
Sted: Hos Birte 
Tid: Tirsdag den 2. juni 2020 kl. 19.15  
Deltagere: Anette Grøndal, Birte Kyed Andersen, Mette Schmidt, Helle Schultz 

Rasmussen, Marianne B. Kristensen, Anni Brahms, Annie Hasfeldt,  
Afbud: Christian Steiness   

 

Referat 

1. Referat af sidste møde v/Alle 

Ingen kommentarer til gl. referater fra marts og april.  

Skabe – fordeling en pr. hest skal ske efter sommerferien. Ny tilkomne sadelskabe kan 
efter sommerferien placeres i en boks i privatstalden – de pt. 4 stk. som står er ok.  

2. Økonomi 

Ok. 

Undersøge om evt. forbedringer til boring kan fratrækkes i huslejen. Dette pga. 
vandindvendingsansøgning til kommunen.  

Pt. ingen udmelding pga. corona. 

Nedsættelse af opstaldning i sommerferien. 

3. Status på foreningssystem v/Birte og Anette 
4. Diverse udvalg / hjælpepersoner v/Mette  

5. Orientering fra ejendomsudvalg v/Christian og Birte 

6. Status på elevheste/-ponyer v/Birte 

Fin bestand af ponyer mgl. kat 3 pony – ansøgning sendt til aktivesammenhverforsig for 
tkr. 20. 

Vigga – klar til  

Snehvide kommer så godt 

Mello – påvirket af knuder. 

Smarten – sød ny pony kat 1 til undervisning 

7. Status på undervisere v/Birte 

Lise fortsætter gerne hvis der er elever til det.  

Sabrina også gerne undervise 1-2 hold efter ferien. 
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8. uge 32 ordner vi lidt rundt på Jork 

Næste møde tirsdag d. 18. august 2020 kl. 19.15 v/Alle 

9. Eventuelt v/Alle 

Voksenundervisning – skal vi se an hvilke voksne der er.  

Mailkultur i bestyrelsen – ok med svar til kun afsender hvis ikke væsentlige ændringer 
samt ok men ingen svar, hvis helt enig. Sund fornuft. 

Arbejdsdag/vaske stald/udbedring af fold – vask ned Jakob og Jacob. 

Opdatering hjemmeside omkring Corona og kværke. 

Google Jordrup og omegns rideklub – fremgår midlertidig lukket – er rettet. 


