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Takkulan ratsastuskeskuksen turvallisuus
Keskusteltiin turvallisuuden varjeluun liittyvistä tilanteista.
Kiinteistön- ja kaluston hoitaminen
Keskusteltiin rikkoutuneista tarvikkeista ja tallin vesiputkien jäätymisestä. Varotoimiin on
ryhdytty. Todettiin, että on jouduttu sulattamaan putkia. Keväällä täytyy tyhjentää
räystäskourut ja talon ja laitumien ympäriltä karsitaan vaaralliset puut kaupungin toimesta
ja takaparkin tausta hoidetaan eri metsurin toimesta. Maneesin loppukatselmus on pidetty
tammikuussa, jolloin paikalla olivat vastaava mestari ja rakennustarkastaja Luukka.
Maneesi on hyväksytty korjausten osalta ja rakenteet ovat suunnitelmien mukaisesti nyt
turvalliset. Keväälle (toukokuu) on jäänyt ainoastaan maalaus.
Toiminnan taloudellinen tulos
Kaupungin anomus on käsittelyssä. Käytiin läpi taloudellinen tilanne.
Lahden ratsastajat ry:n ratsastuskoulun toiminta
a. henkilöstöasiat
Tilanne on ennallaan.
b. tuntitarjonta
Tunteja oli pakkasen vuoksi hieman vähemmän kuin yleensä.
c. hevosten tilanne
Todettiin.
d. tallipaikkatilanne
Jonossa olisi tulijoita, pienille hevosille löytyy karsinoita.
Memmu Koivisto aloitti koulutuntien vetämiseen. Emmi Kivelä tekee keikkaa tarvittaessa.
Asiakastyytyväisyyskysely talliin opettajista ja hevosista ensi viikolla. Minna hoitaa kyselyn.
Kilpailutoiminta
Minna Liipola esitteli tuntiratsastajien mestaruuskilpailujen tilanteen.
Valmennustoiminta
Robbyn ja Hoccuksen valmennukset pyörivät säännöllisesti, Virpi Ranta, Kati Rantanen ja
Linnea Grünn valmentavat myös keväällä.
Mainosmyynti
Huvikummun aitaan mainostilaa ja maneesimainokset voi myydä uusiksi lukuun ottamatta
Agrimarketia, joka on ostanut jo mainoksen. Karin nimi pitää lisätä mainosmyynnin
kohdalle seuran uusille nettisivuille.
Seuratakkien ym. asusteiden hankinta
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Hanne on luvannut hoitaa niistä mallit ja järjestää äänestyksen.
Juhlavuoden huomioiminen tapahtumissa
Juhlaluokka kaikkiin kisoihin ja Wahlstenin loimi, jossa LR 75 v LR:n väreillä 7-8 loimea sekä
lahjakortteja. Minna lupasi kysyä.
Yksityisrahoitteisen osakeyhtiötallin rakentaminen Takkulaan
Anu on ryhtynyt viemään hanketta eteenpäin.
Muut asiat
Kari hoitaa avainten hallinnoinnin.
Kesän leirien mainostus tulee saada käyntiin.
Seuraava kokous
6.3. klo 18 Takkulan ylätalolla
27.3. Johtokunta klo 18 ja kevätkokous klo 19
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