Referat fra styremøtet 12. august 2015
Tilstede: Anne, Lena, Kirsten, Louise, Anja og Cathrine
Sak 1 Stevner
Følgende er tatt ut til å ri NM lag:
Mette Njøten – Batistini – MA
Tonje Langeteig – Loutan – MB
Ane Cecilie Westerberg – Fandango – MB
Beate Knudsen – Kærholms Bertoni - MB
Reserve:
Anne Devold – Ronald
Gerd Rognerud – Divya Prydsholm
Følgende er tatt ut til å ri KM lag:
Lene Olsen – Vivaldi’s Mambo – MB
Louise Bolands Eklund – Boucheron JDJ – LA
Gerd Riste – Darwin – LA
Elitestevnet 2016. Anne sender en mail til stiftelsen og snakker med Forbundet om dato vi ønsker
stevnet.

Sak 2 Materiell/anlegg
Folk er fornøyde med vanning og slodding av dressurbanen gjennom sommeren
Flere har klaget på at det er for lite fyll på banen. Kirsten har bestilt mer fyll
Forslag fra Bente Rogstad. At vi skal undersøke om vi kan koble oss på brannkom for å vanne banene.
Da må det graves ned slange.
Anne undersøker mulighet for dette.
Vi undersøker Bredrup henger som skal registreres i Klubbens navn. På den skal det festes en 1000
liters tank.
Tom kommer med bedre forsterkere. Vi bytter ikke høytalere i ridehuset.
Sak 4 Diverse
Anja undersøker pris for klubblogo-strykemerker hos Hest og Hund på Lillestrøm
Vi lar avtalen med Cola stå som den er. Vi prøver heller å tjene penger på å selge kaker og vafler på
gjennomridninger.
Anja må finne ut om vi har underslagsforsikring
Vi må sette opp nøkkelskapet. Vi må få nøkkel av Anne-Lill eller Jeanne.
Anne gir Cathrine om informasjon om klubben til nye oppstalører. En del nye som ikke er medlem.
Om vi stiller lag i NM-lag feltritt ponni, er det en fin jr-aktivitet å sette opp en tur til dette stevnet.
Neste møte:
08. september kl. 19:00

