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_____________________________________________________________________

Gennemgang af økonomi. Prisstigningerne har været nødvendige og
vi forventer justeringerne kan mærkes efter sommerferien.
Vi er godt i gang med at få opbygget vores nye regnskabssystem.
Pr. 1/8 har vi ansat Christopher Ebbesen på 37 timer. Det er
besluttet, at Christoffer og Malou skal indgå i weekendrul med +13
pigerne. Janni står forsat for fordeling af vagterne.
Der vil blive udarbejdet en mappe med regler for vores ansatte
under 18 år.
Bestyrelsen har vedtaget at Højris rideklub pr. 1/8 bliver røgfri
matrikel. Dette kommer både til at omhandle tobaksrøg og Ecigaretrygning. Der vil komme skiltning op og mere information om
beslutningen vil blive offentliggjort.
Vi er blevet godkendt til at afholde c-stævner i dressur og spring.
I den forbindelse vil der blive lavet et c-stævne udvalg med Emma i
spidsen. Udvalgets opgave bliver at koordinere op til stævnet,
således vi får afholdt nogle velorganiserede stævner.
For at forbedre klubbens økonomi er stævnerne en vigtig brik for os.
Bestyrelsen vil fremadrettet synliggøre for hvert arrangement, hvad
overskuddet skal bruges til.

Vi har fået bevilliget ekstraordinært lokaletilskud fra kommunen:
Vi har været heldige at få 10.047 kr. til skift af hårde hvidevarer i
vores køkken. Vi har også fået 10.781 til udskiftning af døren til
sadelrummet i hvid stald. Projekterne skal være afsluttet inden
udgangen af 2022.

Elevafdelingen:
Vi arbejder i bestyrelsen med at optimere informationsniveauet i
elevafdelingen. Der er en pjece under udarbejdelse til alle nye
ryttere og forældre med nyttig viden.
På tegnebrættet er også ”how to guide” til stævne tilmelding,
hvordan man sadler op mm.
Herudover vil der pr. 1/8 blive implementeret teori i undervisning i
elevafdelingen. Emma vil informere mere om dette.
Der bliver afholdt MUS samtaler for ansatte i august måned.

