Bestyrelsesmøde den 14.12.2017 kl.18:00 på kontoret
Tilstede: TR, JB, RS og RM
Afmeldt: IK, TS
Ordstyrer: RM
Referent: RM
Item

Beskrivelse

(Godkendelse af) referat
og protokol

Begge dele blev godkendt

Gennemgang af
opgavelisten - Google

Revideret vedtægter: IK og TS laver et endeligt forslag som godkendes
på næste bestyrelsesmøde og som derefter bliver sendt til
medlemmerne inden generalforsamlingen i marts.
Opgavelisten blev gennemgået, flere opgaver går videre til næste
møde.
Der er blevet sendt et tilbud til Kommunen om renovering af den lille
ridebane.

Økonomi

Der er penge på kontoerne, når lønnen er kørt i december er der ikke
særlig mange penge tilbage.

Kiosk

Regnskabet i kiosken ender nok på 10.000 kr. når alt er gjort op.

RSU
Heste og personale
status

Problemer med en af de nye heste, RSU er i kontakt med sælgeren.

SPU

Vi afholder elevcup på HVR d. 19/12, hvor Hesselrød og Vallensbæk
kommer på besøg.

Juniorudvalget

Rideskolestævne og juletræsfest d. 10/12
Gik super fint, var en smart måde at slå to arrangementer sammen på.

2020

Seges har været her og måle stalden, afventer en rapport

MAFA

Ansøgning til en-gangs-puljen 2018, ansøgningsfrist d. 10/1-18: Vi
ansøger om materialer til voltigerummet

To af de nye heste fungere rigtig fint i rideskolen.

JB har bestilt modtagerflex hos Post Danmark, så pakker kan stilles i
gangen i stedet for at tage dem med tilbage på posthuset.
Spons

Vi undersøger muligheden for en ny tøjleverandør til klubtøj, da vores
nuværende leverandør ikke fungere optimalt.
En forespørgsel fra et medlem om at udlevere HVR logo elektronisk, så
man selv kan få printet det på tøj, dette vil vi som bestyrelses ikke
godtage.

Eventuelt

Vi er blevet gjort opmærksomme på nogle uheldige episode, hvor nogle
af vores medlemmer blive mobbet anonymt på internettet. Vi ved ikke
om det kommer fra et nogle af vores medlemmer, men dette vil vi ikke
acceptere!
Der vil blive sendt en mail til alle medlemmer, hvor vi opfordre forældre
til at tage en snak med deres børn om bestemt tjenester på internettet.
Der vil blive afholdt et socialt arrangement for bestyrelsen d. 3/2.

Næste møde d. 18-01-2018 kl. 16.

