Bestyrelsesmøde den 04.09.2018 kl. 18:00 på kontoret
Tilstede: LP, TR, JB, SV, RM
Afmeldt: IK, LW, NR, RS
Ordstyrer: SV
Referent: RM
Item

Beskrivelse

(Godkendelse af) referat
og protokol

Både referat og protokol blev godkendt fra sidste møde

Gennemgang af
opgavelisten - Google

Der arbejdes fortsat på at opdatere vores sikkerhedsregler, når
disse er færdige vil de blive publiceret på hjemmesiden.
Der er blevet sendt et skriv til borgmestrene i Hvidovre og
Brøndby kommuner angående etablering af bedre ridestier i
området.
Det nye voltige rum står snart færdigt, så pigerne kan træne uden
af det påvirker den øvrige rideskoleundervisning.

Økonomi

Vi har penge på kontoen, men vurdere hvad vi bruger penge på
de kommende måneder, da der er blevet brugt penge på rigtig
mange gode ting og projekter i løbet af foråret og sommeren.
Næsten ny opvaskemaskine bliver foræret til foreningen.

Kiosk

Intet nyt.

RSU
Heste og personale
status

Heste:
Der er blevet bevilliget et beløb til at indkøbe en ny hest efter
Dynamic blev aflivet.
Personale:
Vores underviser om fredagen har fået et andet job og stopper
med at undervise fra d. 1/9. Vi forsøger at finde en afløser, så
vores undervisningsteam kan blive mere fleksible i forbindelse
med ferier og sygdomme.
Stald:
På grund af den varme sommer bliver det svært at skaffe wrap til
hele året, vi kigger alternativt stråfoder som vi kan supplere med.
Generelt:
Vi afholder introduktionskursus d. 16/9. Pt er de opslået kurser
udsolgt frem til november.

SPU

Vi afholder årets sidst udvidet klubstævne med klubmesterskab
29.-30. september, i den forbindelse er rideskoleholdene aflyst

om lørdagen, holdene har fået besked.
Juniorudvalget

Planlægger at afholde en weekend overnatning i løbet af
efteråret.

2020

Intet nyt

MAFA

Volitgerum er snart færdigt.
Udvidelse af terrasser er så småt startet.

Spons

Intet nyt

Eventuelt

Forslag fra fra et medlem om at afholde af loppemarked på HVR,
primært med gammelt rideudstyr.
Bestyrelsen synes det er en rigtig god ide og planlægger at
afholde det lørdag 6/10 fra 17-19, mere information kommer
senere.
Vi har fået lov at være værter til distriktsrådsmøde d. 11/9, i den
forbindelse vil rytterstuen være lukket.
Der afholdes årsmøde i Hvidovre Kulturråd d. 20/9, bestyrelsen
stiller med to repræsentanter.
Vi afholder championatsfest lørdag d. 27/10, mere info kommer
senere.

Næste møde 10-10-2018 kl. 18.

