Bestyrelsesmøde den 14.09.2017 kl.18:00 på kontoret
Tilstede: Iben, Therese, Johnny, Rikke S, Lotte og Rikke M
Afbud: Trine
Referent: Rikke M
Ordstyrer: Lotte

Item

Beskrivelse

(Godkendelse af) referat og
protokol

Referat godkendt, protokol manglende

Gennemgang af og prioritering
af opgavelisten - Google docs

Status for Finn projekter med kommunen.

Økonomi

Status på halvårsregnskab - Alle regninger er betalt, det er
småt med pengene i september måned grundet udgift til
vedligeholdelse af ridehusbunden

RSU
Heste og personale status

1. Ridehusbunden er blevet renoveret.
2. Salg af cirkusvognen, frem for renovering.
3. Nye regler for venteliste registrering samt flytning af
eksisterende medlemmer.
4. Ny udmeldelsesprocedure, findes på hjemmesiden.
5. To heste sendt retur til Torben, ingen nye heste lige,
kigger om vi evt kan finde en pony eller hest i privatsalg.
6. Møde dressur underviserne om nye retningslinjer,
undervisning kvalitet, samt hestestatus.

SPU

1. Klubmesterskab 23-24/9-17. Vi har brug for hjælpere,
der bliver lavet et opslag på Facebook.
2. Kommende arrangementer i løbet af efteråret:
Rideskolestævne d. 11/11 + championatsfest.
Rideskolestævne d. 10/12 + juletræsfest

Juniorudvalget

Arrangementer - se ovenstående fra SPU

2020

Intet nyt

MAFA

Tilskud fra engangspuljen, vi mangler en godkendelse fra
kommunen, der bliver rykket for den

Spons

Nyt klubtøjet, kommer snart på hjemmesiden.

Eventuelt

1. Tilbud om gratis kurser fra kommunen, vi lægger det ud
til vores undervisere og bestyrelse og opfordre alle til at
deltage så meget som muligt.
2. Årsmøde til Hvidovre kulturråd d. 20-09, vi prøver at
deltage.
3. Indkaldelse til idrætsrådet d. 27-09 kl. 19, tilmelding d.

22-09, vi sender repræsentanter.
4. Kiosken har været udsat for hærværk, stikket er blevet
trukket ud af køleskabet i depotrummet, det er virker
ikke som noget man lige kommer til.
Nyt sortiment i automaten, så vi går væk fra slik og
chips.
Næste møde - Torsdag den 12-10-2017 kl 18:00

