Bestyrelsesmøde den 09.08.2018 kl. 18:00 på kontoret
Tilstede: TR, IK, JB, RS, LP, RM, LW
Afmeldt: SV,
Ordstyrer: JB
Referent: RM
Item

Beskrivelse

Action

(Godkendelse af) referat
og protokol

Et medlem ønsker mere information i protokollerne, det tager
vi til efterretning og forsøger at gøre det bedre fremadrettet.
Protokol og referat er godkendt.

Gennemgang af
opgavelisten - Google

●

Vi er ved at opdatere klubbens sikkerhedsregler.
Der kom flere inputs til reglerne, som bliver kigget
igennem, der bliver kigget på layoutet og vi kigger på
reglerne til næste møde.

●

Ny trappe til det gamle dommertårn.
Produktionsskolen er i gang og snart færdige.

●

Der bliver Indkøbt transport krybber til at have kopperne i
på udendørs banen. Så er der ikke længere nogen
undskyldning for at kopperne ligger og flyder.

Flere opgaver går videre til næste møde.
Økonomi

●
●

Vi har lavet rigtig mange gode investeringer i første
halvdel af 2018, så årets overskud bliver nok ikke så stort.
Indkøb af traktor bliver udskudt til 2019, da
udendørssæsonen snart er over.

Kiosk

TR og LW indkalder til kiosk møde så vagter i kiosken kan
blive delt ud på flere hænder.

RSU
Heste og personale
status

Heste:
Ny hest fra Jylland (Lucky), meget sød og rar, skal lige ind i at
være rideskolehest.
Personale:
Ny weekendpige ansat, da en af de nuværende har valgte at
sige op, da livet som efterskoleelev og weekendjob ikke kunne
forenes.
Vi udsender et spørgeskema som evaluering til ridelejren
2018, så vi kan finde ud af, hvad vi kan gøre bedre i 2019.

SPU

Vi afholder udvidet klubstævne i spring og dressur d. 25.-26.
august og klubmesterskab i spring og dressur 29.-30.
september.

Juniorudvalget

De 2 3-dags mini ridelejr i uge 30 gik rigtig godt, børn og
forældre var rigtig glade og synes godt om konceptet med, at
børnene kun var på rideskolen fra kl. 9-17.

2020

SEGES har kommenteret på kommunens beregninger af
boksstørrelserne. De er ikke enige, men er en
interesseorganisation, hvorfor kommunen ikke vil bruge deres
beregninger. Vi prøver at sætte et møde op med Kommunen
for at høre, hvad vi så gør.
Vi har været i kontakt med fødevareministeriet for at afklare,
hvem der bestemmer i forhold til den nye lov.
Fødevareministeriet er den dømmende myndighed, som har
deres egen kontrolenhed, dette er dog ikke en enhed, man
kan rådføre sig hos.

MAFA

1. Der startes snart på opbygningen af voltigerummet, så der
kan blive ekstra pladser på torsdagsholdene
2. Trappen til det gamle dommertårn er ved at blive etableret i
disse dage.
3. Udvidelse af terrassen afventer, at det bliver mulighed at
banke pælene i jorden.

Spons

Intet nyt

Eventuelt

●

Input fra GF:
○ Longe kursus:
Vi prøver at undersøge hvilke muligheder der er i
forhold til underviser og evt. pris for sådan et
arrangement.

●

Distriktsrådsmøde d. 11/9 afholdes på HVR.

Næste møde 04-09-2018 kl. 18.

