Referat måndag 16. august 2021 kl 19.30
Stad: VØR
Møtte: Edle, Linn, Helen, Liv Jorunn
Sak

Type

Sak 1

Økonomi

Sak 2

Aktivitetar

Beskriving

Løysing
Samla lån for hall og stall rundt kr
200 000 kvart år. Rundt kr 500 000
på konto i dag.

-

Klubbstemne
Opningsshow

-

Halloweenshow
med
utkledning
Juleshow
Gunnar Bruland kurs
Trude Vasslestad kurs
Opningsshow før jul om
varmeromet er ferdig

Sak 3

Junioraktivitetar

Sak 4

Prisar på leige av
hest, oppdatere

Sak 5

Forsikring

Bytte forsikring til
Sparebanken Møre?

Bytte til Sparebanken Møre.
Høre om ansvarsforsikringa.

Sak 6

Varmeromet

Høre med Byggfag?

Edle hører med Byggfag

Sak 7

Dugnad

Topplist vant
Male vant
Male ridebanegjerdet
Flytte plankar frå platt,
ta ut skruar
Flytte på
sandwichplatene
Male containeren, høre
med stallgjengen

-

Prisane er ok

-

Sak 8

Søke om støtte

Ridetur og hest med vogn
onsdag 8. september kl 18,
2 grupper. Hestar: Svarta,
Pokemann, Hauka? Odin?
Viola?

-

-

Olav Thon
Legat, 1.
september
Sparebank 1
drivkraft 15.
mars - 15. mai,
må lage spleis

-

Har ikkje fått levert material
til topplist med Coop Bygg
enda. Liv Jorunn hører om
topplist med Per Ove
(Arnfinn)
Dugnad laurdag 21. august
kl 14.00
- Flytte plankar og ta ut
skruar
- Skrape og male
ridebanegjerdet
- Samle skat
- Flytte railen utanfor
gjerdet til tribuna
-

Olav Thon Legat:
Ridebaneharv til
hallen, Edle sjekker
kva type vi bør ha.
Om vi ikkje får støtte
kjøper vi den sjølv.

-

-

Fordelingsutval
get, frist 15.
september
Gjensidigestiftel
sen, frist 15.
september.
Aktiv fritid for
alle

-

-

-

Sparebank 1 drivkraft
15. mars - 15. mai,
må lage spleis.
Rundpaddock
Fordelingsutvalget,
frist 15. september,
støtte til halve
ridekurs for barn og
unge (250 kr pr
deltakar). Bruke
Magne Haugen som
mal. Søke om 40 000
kr.
Gjensidigestiftelsen,
frist 15. september.
Aktiv fritid for alle,
gjenbruke søknad frå
i fjor.

Sak 9

Sal av
tennbrikettar

Starte det i starten på september.
Bestille litt ekstra tennbrikettar.
Anna tek seg av salget.

Sak 10

Utdanning av
teknisk personell
til stemner

Klubben vil gjerne støtte
medlemmar som vil utdanne seg til
dette. Kan legge ut om dette,
oppfordring til å søke.

Sak 11

Pumpestasjon,
kloakk til toalett

Arnfinn sjekker opp om vi kan
kjøpe pumpestasjonen med
Brændes Rør og om den er kraftig
nok. Vi sel septiktanken og
barketoalettet.

Sak 12

Orientering om
stallbygget

Vi får byggesøknaden i løpet av
veka, så kan Humberset Maskin
starte på gravinga veka etter.

Sak 13

Evaluering
sommaraktivitet

For få barn, var berre påmeldt 10
stk, men vi hadde plass til 15.
Flinke medhjelparar. Fungerte bra
med vogn. Få liste over påmeldte
før arrangementet.

Sak 14

Nytt styremøte

Måndag 13. september kl. 19.30

