Bestyrelsesmøde i Dreki vikingerne den 20 marts 2014.
Tilstede fra bestyrelsen: Ejnar, Kim, Preben, Lene, Verner og Jan.
Tilstede fra opvisningsudvalget: Bente, Ina, Diana og Lene.

Punkt 1: Uge 30 og referatet fra mødet med Christin fra RVC den 3 marts 2014.
Der var en livlig debat på mødet omkring Christins oplæg til Dreki vikingerne i uge 30 i 2014. Oplægget er
mere ambitiøst end det bestyrelsen aftalte med Karen og Bjarne i uge 30 i 2013.
Bestyrelsen og opvisningsudvalget har besluttet følgende:
Vi stiller op med følgende hver dag i uge 30:
Der vil være heste er på RVC i formidlingen f.eks til at strigle, klappe, en hest med æblekurv eller fåreskind
til salg m.m.
Heste placeres så vidt muligt, i åbningstiden, på foldene på RVC.
Vi fastholder at give 2 rideopvisninger dagligt.
Vi tilbyder at ride rundt på RVC i forbindelse med opvisningen, og med faner når de er blevet færdige.
Vi går ud fra at RVC har forsikringerne i orden, hvis hestene laver skader på mennesker, dyr eller ting, når vi
rider/har hestene med i miljøerne, fordi vores heste er private heste og er ikke normalt opvisningsheste.
I tilfælde af regnvejr skal alle træbroer, plankeveje være grusede med grovkornet sand, hvis der skal rides
på dem. Dette for at sikrer heste og mennesker liv og helbred.
Vi tilbyder den sædvanlige formidling, som medlemmerne af Dreki Vikingene kan.
1 gang i uge 30:
Vi rider til Ribe 1 aften i ugens løb, for at reklamere for RVC.

Punkt 2:
Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at melde sig til at deltage i majmarkedet på RVC, se udsendte mail
om dette. Indtil dato er der 10 deltagere fra Dreki Vikingerne, der har meldt sig til dette marked.
Punkt 3:
De medlemmer der har indbetalt kontingent inden den 1. april 2014, vil få opdateret deres gratis
adgangskort til RVC. Efter denne indbetalingsdato bliver adgangskortet ikke fornyet i 2014.

Punkt 4:
Der skal revideres i værdigrundlaget i forhold til følgende punkter:
Preben laver forslag til ændringer i værdigrundlaget.
Referent
Jan Caben Iversen

