Møde tirsdag 18/9-19 kl. 19.30
Tilstedeværende: Cecilie Stensgaard & Emma Lemmer Jørgensen
Fraværende: Tina Reckweg, Helle Witt & Stine Reckweg

Dagsorden
Godkendelse af dagsorden og referat
Godkendt.

Birgitte - undervisningspriser
Priserne på vores elevskoleundervisning er ikke steget i alle de år Birgitte har været tilknyttet
rideskolen, hvilket vil sige i knap 10 år. Vi kan desuden se, at vores priser ligger i den lave
ende i forhold til vores naborideklubber. Derfor har vi i bestyrelsen i samarbejde med Birgitte
lavet følgende prisændringer pr. 1/1-20

Priser før stigning

Stigning i kr.

Ny pris pr. 1/1-2020

½ times elevhold u/18
160 kr. pr. måned

+

20 kr.

180 kr.

1 times elevhold u/18
260 kr. pr. måned

+

40 kr.

300 kr.

½ times eneundervisning
ved Birgitte
125 kr. pr. gang

+

25 kr.

150 kr.

½ times elevhold o/18
210 kr. pr. måned

+

20 kr.

230 kr.

1 times elevhold o/18
310 kr. pr. måned

+

40 kr.

350 kr.

Halvpart inklusiv
undervisning
600 kr. pr. måned

+

100 kr.

700 kr.

Evaluering af stævne - se frem mod næste stævnesæson
Vi lagde stævnesæsonen ud med et godt indendørs stævne med mange startende ponyer.
Vi aflyste vores stævne i maj og fik afviklet dressur her i september.
Næste sæson vil vi forsøge med færre stævnedage, og gerne en Cup, muligvis med andre
rideklubber. Bestyrelsen er gået igang med at kontakte naborideklubber.

Overnatning for børn i rideklubben
Vi afholder overnatning i rideklubben fra fredag 4. oktober klokken 17.00 til lørdag 5. oktober
klokken 11.00.
Der er hængt opslag på rideskolen og det vil senere komme på Facebook og Instagram.

Julefrokost
For rideskoleafdelingen vil Tina stå for en børnejulefrokost i samarbejde med Mette, som har
2 piger i rideskolen.
Bestyrelsen undersøger mulighederne for en julefrokost for de voksne medlemmer. Vi satser
på samme koncept som sidste år, hvor vi betaler os fra mad, musik osv. Information følger.

