Bestyrelsesmøde den 08.05.2018 kl. 18:00 på kontoret
Tilstede: JB, TR, NR, LP, LW, SV og RS
Afmeldt: RM og IK
Ordstyrer: JB
Referent: SV
Item

Beskrivelse

(Godkendelse af) referat
og protokol

Godkendt

Gennemgang af
opgavelisten - Google

Done

Økonomi

●
●

Kommunal støtte er modtaget
Vi indhenter tilbud på materialer til det nye voltigerum og
terrassen

Kiosk

TR og LW indkalder til kiosk møde efter påske.
● Det er vi ikke noget til endnu

RSU
Heste og personale
status

Foldene er blevet gødet d. 18/4, så de er klar til når hestene skal på
græs.
2 nye weekendpiger ansat
Privatlivspolitik for idrætsforeninger.
Johnny har undersøgt og klaret sagen,

SPU

SPU har fået lov til at købe 6 nye støtter i plastik med kopper og 5
nye bomme (3 m) med trækerne og plastisk udenom.

Juniorudvalget

Rideskolestævne d. 6/5.
● Stævnet gik godt
Vi overvejer at lave en legedag
Ridning for børn fra børneafdelingen på Hvidovre hospital

2020

Læserbrev skal sendes afsted, JB forfatter lidt mere til.
● Vi kigger på det næste gang

MAFA

1. Status efter arbejdsdagen
Vi fik lavet en del og alle startede projekter er afslutte.
Faciliteterne bliver fremover lukket mens der er arbejdsdag.
2. JB har været i kontakt med produktionsskolen. RM stod for
rundvisningen d. 12/4, de vil gerne renovere alle vores
borde-bænkesæt og bygge en trappe til det gamle dommertårn.
Vi har givet grønt lys til at de gerne må starte på renoveringen af
vores borde-bænkesæt

3. Der startes på voltigerum og udvidelse af terrasser JB er
tovholder.
Spons

Intet nyt

Eventuelt

●

Der ligges en plan for smitsomme sygdomme.

●

Input fra GF:
○ Longe kursus Hanne Dueholm vil evt. gerne stå for
undervisningen.

●

Mail vedr. undersøgelse om ridetøj til børn

●

Ridning i Brøndbyskoven. Bliver muligvis begrænset eller helt
taget fra os.
Der laves et udkast til brev til Brøndbys borgmester

Næste møde 12-06-2018 kl. 18.

