Referat fra møde i ponyudvalget 11. september 2012
Deltagere: Rikke, Jette, Morten, Annemette, Bo, Henning og Lone
Der er 4 nye medlemmer i ponyudvalget.
Henning præsenterede kort udvalgets opgaver og medlemmerne præsenterede sig for
hinanden.
Der er en god blanding af ”private” og ”elev” forældre.
Der afholdes møde ca. 1 gang om måneden.
Der var en kort drøftelse af form og indhold af møderne.
Aktiviteter for efteråret
- Hjælperfest
Der blev stillet forslag om, at hjælperne fra distriktsstævnet også skulle deltage i
hjælperfesten for hjælperne fra ponylejrene.
Festen er for de voksne der hjalp + ponyfræserne.
Jette kontakter stævneudvalget om de vil være med.
Datoforslag: 6/10 eller 27/10
- Stævne inden jul
Der var enighed om, at det ikke er muligt at nå at afholde et stævne inden jul
- Efterårsferien
Rikke har styr på efterårsaktiviteterne. Opgaverne fordeles ved næste møde.
- Banko
Der var enighed om, at vi gerne vil være med til at afholde julebanko, men at vi ikke
vil stå for indsamling af gaver. Morten drøfter en løsning med bestyrelsen.
Datoforslag: 29/11 eller 6/12
- Julestævne
Dato: 8/12
Klasser ifm. stævnet: LD1, LD2 samt miniridning. Elevponyer for sig og privatponyer
for sig. Der er rosetter til alle.
Efter klasserne danses om juletræ, og alle får slikpose
Opgaver i udvalget
- Der er et stort ønske om et bedre samarbejde med stævneudvalget omkring
stævnedatoer. Ponyudvalget ønsker en stævneplan for efterfølgende år meldt ud
inden december.
- Ang. hjemmesiden kontakter Lone webmaster Henrik Nørgaard Nielsen mhp.
afklaring om mulighed for adgang til selv at ligge oplysninger og specielt billeder på.
- Det undersøges, hvem der er admin på Facebook-siden, så vi også kan få
oplysninger på der.
- Ponyudvalget vil gerne selv kunne lave startlister til stævner. Jette kontakter
stævneudvalget mhp. at blive oplært i systemet.
- Husk altid kontakt til kantineudvalget ved planlægning af arrangementer!
Diverse
- TV’et i den lille rytterstue virker ikke.
Energi Midt sponserer internettet til rideskolen – måske er der mulighed for tvprogrammer også.

-

Morten finder ud af at få udskrevet gruppebilleder fra ponylejre, så de kan blive
hængt op sammen med dem fra tidligere år.
Mht. serveradgang sender Morten adgangen.
Brugernavn: pony-vir
Adgangskode: virvir
Der afholdes bestyrelsesmøde 1. mandag i hver måned. Hvis vi har nogle
hastesager der skal drøftes, bør ponyudvalgets møder afholdes i slutningen af
måneden.
Henning laver en telefon-/mailliste over medlemmerne

Punkter til næste møde
- Årskalender 2013
- Endelig fastlæggelse af datoer for efterårsaktiviteter
- Opgaver ifm. hjælperfest, efterårsferieaktiviteter og julestævne
Næste mødedato er 24. september kl. 20.00

