Bestyrelsesmøde den 08.03.2018 kl.18:00 på kontoret
Tilstede: TR, IK, JB, TS, LP, RM
Afmeldt: RS
Referent: RM
Item

Beskrivelse

(Godkendelse af) referat
og protokol

Godkendt

Gennemgang af
opgavelisten - Google

Opgavelisten er gennemgået, der arbejdes stadig på opgaverne

Økonomi

Regnskabet er færdigt og budgettet er klart og blev gennemgået
på mødet.
Vi har fået 1.938 fra en-gangs-puljen til bygning af det nye
voltigerum

Kiosk

Lidt svært at finde hjælpere til stævnerne, vi må prøve at finde en
løsning så opgaverne fordelt bedre ud når der er arrangementer.
TR indkalder til et møde med hendes “faste” hjælpere i kiosken,
så vi kan få delt dem ud på de diverse stævner.

RSU
Heste og personale
status

●

Det er nu muligt for pensionærerne at tilkøbe en ekstra pose
wrap/hø til sin hest/pony i shoppen på klubmodul. Man skal
selv købe en pose, fylde og hænge den op.

●

Omlægning af undervisningstimerne, så samme underviser
har alle senior og junior/senior hold i hverdagen.

●

Vi har opsagt samarbejdet med en tidligere staldmedarbjder
inden for prøveperioden og ansat en ny der tidligere har
været pensionær på HVR.

●

Påskeridning, privat undervisning mandag d. 2/4.

●

Søgning af lokaler til kommunen, vi prøver at rykke Stemma
til onsdag og samler springningen både rideskole og privat
om tirsdagen.

SPU

Stævneterminer er kommet retur, der bliver i alt afholde 4 dag
med spring og 4 dage med dressur i det kommende stævne år.

Juniorudvalget

Rideskolestævne d. 1/4 - flytter vi til søndag d. 6/5, så vi ikke
presser vores heste for meget og bruger for meget af ridehustiden
om søndagen.
Mini ridelejr d. 29-30 marts

2020

JB, RM og Birte deltog i et møde med Lars Hørdum d. 28/2 status:
Kommunen vil udfordre Seges i deres opmåling af stalden, da de
holder fast i at der kan stå en hest med max. højde 176 i stalden
og at vi derfor ikke har et problem efter 2020.

MAFA

Ny varmepumpe, så varmen fungere på kontoret og i rytterstuen.
Ide til at bygge indhegnede baner på den bagerste bane, når nu
der ikke er kommet tilskud til renovering af den lille bane.

Spons

Afholdte møde med Line Smollerup d. 19/2 angående sponsorat.

Eventuelt

●
●

●

●

Sofie Visler vil gerne være suppleant til bestyrelsen.
Repræsentantskabsmøde i Kolding d. 21/4.
Vi kigger på det efter GF og afventer hvad
formiddagsindlægget bliver for at afgøre, hvem der tager
afsted.
Arbejdsdag er fastsat til den 29/4.
Det meldes ud på GF og opgaver til dagen findes de
kommende måneder.
JB har forberedt aktivitetstilskudet til kommunen.
Skal sendes til kommunen d. 18/3.

Næste møde besluttes efter generalforsamlingen d. 13/3.

