Protokol Bestyrelsesmøde den 09.11.2017
Tilstede: Lotte, Trine, Rikke M, Rikke S, Therese, Johnny, Iben
Afmeldt: Ingen
Ordstyrer: Iben
Referent: Iben
Item

Beskrivelse

(Godkendelse af) referat
og protokol

Ref ok
Protokol godkendes næste møde

Gennemgang af og
prioritering af
opgavelisten - Google

Gennemgang af revideret vedtægter:
De væsentlige ændringer stilles til afstemning § for §, de øvrige
småting stilles til afstemning samlet på GF
Indkøb og opstilling af container til dressur materiale mm.. Bevilget
fra engangspuljen:
- Container bestilles

Økonomi

Der er styr på økonomien og penge på alle konti.
Iben og Rikke har fået grønt lys til heste indkøb.
Personaleudgifter stiger. Forståeligt da der bliver mindre og mindre
frivilligt, så personale må tage sig af det.
Overvejelser omkring personalet skal have tid til at vaske ben.

Kiosk

Automaten giver udfordringer.
Therese undersøger om det kan betale sig at købe en ny/brugt
automat eller lease

RSU
Heste og personale
status

1. Hestestatus:
Rigtig mange på prøve. Fire sendes retur.
Rikke og Iben tager til Jylland og prøver
2. Udlevering af personale oplysninger:
Info til undervisere går via infomail medmindre de selv
udleverer direkte kontaktoplysninger.
3. Obama:
Vi traf det rigtige valg med aflivning af Obama. Obduktion viste,
at han ikke var til at redde.
4. Isabella:
Isabella har det fantastisk i sit nye hjem.

SPU

Intet nyt

Juniorudvalget

1. Status på mini-ridelejr d. 4-5. november var en succes.
2. Manglende udmelding til juniorudvalget:
Lidt manglende kommunikation i forhold til planlægning.

2020

Der kommer professionel opmåling, så vi ved præcis hvor vi står.

MAFA

Container til dressurhegn mm. bestilles af Johnny (engangspulje)

Spons

Bestilling af klubtøj hos Gauti giver udfordringer på deres
hjemmeside. Spons kontakter dem.
Mulig sponsor i forhold til stævneforplejning er i spil.

Eventuelt

1. Input fra valgmøde i idrætsrådet d. 25-10:
Vi er med på idrætsrådets helhedsplan for kommunen. De ved
godt, at vi har et problem.
Ros til frivillige Generelt problemer med faciliteter i kommunen
(både tid og tilstand)
2. Generalforsamling til marts, mulige kandidater, hvem er på
valg?
Flere kandidater opfordres til at stille op
På valg:
Therese - genopstiller
Rikke M. - genopstiller
Rikke S. - genopstiller?
Trine - genopstiller?
Johnny - suppleant?
Erstatning for Annette?
3. Planlægning af championatsfest - status?
25 deltagere tilmeldt.
Mad mm. er bestilt.
4. Tilmelding til distriktsrådsmødet d. 23/11.
Vi deltager
5. Deltagelse i julearrangement på Hvidovre Kommune d. 3/12.
Vi kører op med et par ponyer/heste. Flere af pigerne inviteres
med.
6. Plads til alle. Agger Foundation
Kickoff fredag 10/11 hos Rosenhøj:
Kommet for sent. Ingen fra BS kan desværre deltage.
Menigt medlem spørges.
7. Ventelister, interne rokeringer:
De nye retningslinjer for ventelister fastholdes.

Næste møde d. 14-12-2017 kl. 18.

