Referat møde d. 17. August
• Næste stævne. Hvad skal der styr på?
Dommer Tina har styr på.
Rosette,. Inge og Tina bestiller.
Speaker vogn Erik hører arbejdet.
Speaker Mie og Sabine (Mie hører Sabine)
Sekretæriatet Heidi fra kl 13. Tina kan hjælpe til kl 13. Inge hører Inger
Laulund
Stævne hegn (Pernille hører Helle Knop) Pernille og Søren henter fredag.
Søren aflevere lørdag aften.
Find skrivere til kommandoridning. (Pernille laver opslag på fb)
Hår Sabine og Heidi om de vil Være behjælpelig med en aften hvor de kan
hjælpe forældre med DRF Go live på lind. (Pernille hører)
Finde skrivere til dommer. Spørg Line ( Mie spørger), Gitte (Søren
spørger), Gitte S. kan indtil kl 12. (Inge forsøger at finde flere i
samarbejde med os andre)
Oplæsere til LD og kommandoridning Rikke Hansen ( Pernille spørger)
Klargøring af bane Erik, opslag på fb ( Pernille)
Baneformand Michelle ( Pernille spørger)
Hjælp ,ed oprydning efter stævnet lørdag er ALLE.
STØTTEFORENINGEN.
Skal kåbe gas.
Kan få hjælp til rengøring og opstilling af borde af praktikant søndag d. 3.
Se hvis de selv måder op. ( Pernille skriver til dem)
• Find ny dato til mini rytter dag.
16. September kl. 10-19

Pris 200 kr medbring selv madpakke
Forældre og søskende kan komme til spisning om aftenen. Voksne 40
kr børn 25 kr.
Alder 5- 11 år
Hjælpere Ingen fb opslag ( Inge )finder hjælper.
Sabine og Line som undervisere (mie spørger)
Kreativ. Inge og Pernille tænker
Invitation. Inge laver

• Skal vi sælge lodder fra diabetes foreningen?
Nej
• Gennemgå lejekontrakt til den store hal.
Der er blevet snakket omkring dilemma ved for store udgifter til
indendørs vedligeholdelse.
Der er blevet snakket omkring udgift til el og vand.
Lejekontrakt er som den til den gamle ride hal.
Vi stemte for at godkende. Så lejekontrakt er underskrev og ligger ved
Pernille som får den afleveret til kommunen.
• Evt. Show off
Søren, Pernille, Mie, Erik, Inge, Sabine (Inge spørger)
Børn. Ditte, Marie, Inge finder flere store børn
Vi starter kl 11 og er færdig ved show off kl 15. Nogen skal med tilbage
og pakke ud.
Inge finder hestene
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