Referat fra bestyrelsesmøde
Sted: HJRK
Dato: 26 september 2022
Tilstede: Helle S.,Helle, Heidi, Janni, Betina; Emma
Afbud: Vicki
Næste møde: ikke planlagt
Referent: Heidi
________________________________________________________________________
Gennemgang af referat fra sidst:
Elektriker kontaktes ang. køkken. Der skal laves en fase mere, så den nye friture kan
bruges med begge kar. Betina kontakter elektriker.
Døren til sadelrummet i hvid stald er kommet. Vi arbejder på at finde en der kan montere den.
Økonomi:
Køkken er færdig og vi har fået dækket 75% af omkostninger til hårde hvide vare fra Ikast-brande
kommune, lokale tilskud.
Traktoren er solgt. Pengene fra traktor kommer pr. 1 /10-22
Vicki bruger meget tid på at rykke for betaling der ikke kommer ind til tiden. Vi håber det bliver
bedre med den nye hjemmeside.
Slutopgørelse på covid er sendt til revisor
Der er enighed om udlicitering af enkelte opgaver i forhold til økonomi, som det også tidligere har
været. Løn delen mm bliver hos Vicki.
Nyt:
Vi har fået en samfundstjener som kommer hver fredag i en periode.
Heidi og Emma har kontakten.
Der er lavet en liste over opgaver vi gerne vil have udført mens han er hos os.

Personale:
Der er afholdt MUS samtaler med Emma og Christoffer. Jette og Malou mangler. De bliver indkaldt
snarest mulig.

Elevskolen:
Der er snart Halloween stævne. Emma har det overordnet ansvar og vil i samarbejde med vores
ridelære på holdene tilbyde alle at starte. Der er også reklameret på facebook.

Vi søger efter ny elevhest. Det går rigtig godt med Woody, den er snart klar til at gå med i
rideskolen.

Caféen:
Omsætningen fra c-stævnet blev : 11185.Overskuddet blev : 6984,82.Der tale om en evt. penge ”fri” cafe. Evt. kun med kontantløs betaling. Der
er ikke besluttet noget, men lagt op til refleksion til sener beslutning.
Cafeen kører under regnskabet, og det tilstræbes at overskuddet skal gå til cafeen.

Fremtidige projekter:
Tag på stalde
Tag mellem
Sadelrum til Emma.
Ride lejr i efterårsferien:
Emma står for Ridelejr den 21-22-23 oktober.
Ridelejr er for privat rytter og parter.

