Møde man 16/7-18 kl. 19.00
Tilstedeværende: Tina Reckweg, Cecilie Stensgaard, Lone Nielsen & Emma Lemmer Jørgensen
Fraværende: Stine Reckweg

Dagsorden:
Rytterstuen:
Rytterstuen bruges til hyggeligt samvær hvor det er tilladt at medbringe madvarer og benytte sig af
køkken og hvad køkkenet ellers indeholder.
Det er derfor ikke tilladt at bruge køkkenservice til andet end mad.
Hvis der skal pudses rideudstyr i rytterstuen om vinteren, ser vi gerne at dugen tages af bordene
og at man benytter sig af en af de gamle duge, for at beskytte bordet. Desuden står man selv for
efterfølgende rengøring således at der ikke er spor af fedt og diverse rundt omkring i rytterstuen.

Status på sponsoraktiviteter:
Vi har som rideklub forsøgt at søge midler ved Spar Nord og ELRO fonden og fået afslag.
Vi vil gerne have en tømrer ud og give nyt tilbud på reparationer på det lille ridehus, således at vi
kan søge fondene igen.
Vi vil gerne forhøre os i lokalområdet om nogle præmier til vores kommende stævne 8-9/9. Hvis
man sidder og kender til nogle virksomheder eller har andre gode kontakter, vil vi meget gerne
høre fra jer, så vi kan koordinere. Send mail til: mail@gl-estrup-rideklub.dk

Gardiner til ridehallen:
Vi arbejder på at finde nogle som kan sy gardiner til spejlene i den store ridehal. Vi vil gerne have
opsat to wirere således at man kan trække gardinet fra begge sider.

Planlægning af sommerfest/arbejdsdagen:
9:00-10:00 → Vi mødes i rytterstuen til fælles morgenmad og briefing om dagens opgaver
Der er fælles frokost og senere er der mulighed for at tage hjem og få et bad så man er klar til
aftenens festligheder.
Ønskelisten:
Flis i ridehuset
Vask af hvidt plastikhegn

Emma har bestilt flis til levering om fredagen

Nedvaskning af barriere i lille ridehus

Ole har 1 højtryksrenser

Gavl i lille ridehus

Ole står for indkøb og styring på gavlen, den
skal laves så den igen kan åbnes og lukkes
uden problemer

Gardiner til spejle
Opsætning af læ i lille ridehus, således
at forældre kan stå nogenlunde varmt
til vinter
Sekretariat
Er der helt specielle ønsker til opgaver til arbejdsdagen kan man kontakte bestyrelsen over mail
eller tage fat i os J

Det kommende stævne:
Der er stævne 8+9/9 hvor proportionerne er klar.
Der ophænges hjælper-sedler nogle uger forinden, som denne gang er opbygget efter klasser i
stedet for tidspunkter.
Der er blevet spurgt om springfyld kunne komme til reparation og evt. gøres lavere - dette vendes
med springunderviser.

