Bestyrelsesmøde den 10.10.2018 kl. 18:00 på kontoret
Tilstede: TR, JB, LP, KB, SV, RS, RM
Afmeldt: LW, IK, NR
Ordstyrer: RM
Referent: RM
Item

Beskrivelse

(Godkendelse af) referat
og protokol

Begge blev godkendt

Gennemgang af
opgavelisten - Google

●

●

●

Action

Sikkerhedsregler
Der kom flere inputs til reglerne, som bliver kigget igennem
og der bliver kigget på layoutet.
Ridning i Brøndbyskoven
Vi har været i kontakt med både borgermesteren i Brøndby
og Hvidovre for at kigge på muligheder for at ride i naturen,
der er kommet svar og når vi har kigget på det vil der komme
en udmelding.
Listen med de øvrige projekter og opgaver blev gennemgået,
mange opgaver går videre til næste møde eller udskudt til
næste år.

Økonomi

Det er pt stramt med økonomien, da kommunen pt skylder nogle
penge som refusion for en medarbejder.

Kiosk

God omsætning til sidste stævne, menuen var blevet udvidet med
lasagne som fik rigtig meget ros, så den kommer nok tilbage på
menuen til et andet stævne.

RSU
Heste og personale
status

Personale:
Vi har en ledig stilling i stalden, der bliver afholdt samtale for at
finde en erstatning. Lige pt har vi en vikar gående.
Til den ledige undervisningsstilling om fredagen bliver der afholdt
en samtale med en kandidat d. 12/10.
Rideskole:
Vi har igen i år tilmeldt et hold til DRFs elevcup.
Ny regel for prøvetime/løs time
Som "ikke medlem" ikke kan dukke op og bede om en prøvetime,
alle prøvetimer og løs timer for ikke medlemmer skal koordineres
via info mailen.
Prisen for ikke medlemmer er 200 kr for en prøvetime og løs time.
Prisen for minihold (30 min) bliver fremover 125 kr.
Prisen for en prøvetime til voltige bliver fremover 100 kr.
Løs timer for medlemmer koordineres ligesom hidtil med
underviseren på dagen og prisen bibeholdes til at være 150 kr.

Heste:
Pako er blevet aflivet d. 4/10.
Vi har haft Yellow på prøve og har været meget positive, så vi har
valgt at købe ham.
Pensionærer:
Igen i år er det muligt at købe ekstra wrap/hø til sin hest/pony via
shoppen på klubmodul, personalet vil dog regulere wrappen/høet
hvis der kommer til at lægge for meget spild i boksen.
SPU

Klubmesterskab afholdt d. 29-30 september med et fint antal
deltagere og arrangementet fik ros fra rigtig mange deltagere.

Juniorudvalget

Rideskolestævne er planlagt til d. 9/12, skal vi afholde
julearrangement i forbindelse med stævnet

2020

●

●

Møde med Kultur og Fritid d. 4/10:
Det var et positivt møde, vi forsøger at arrangere et
arrangement for medlemmer af kulturrådet (slut oktober start november), så de kan komme ud og se hvad vi er for et
sted og hvilke udfordringer vi har frem mod 2020.
Center for Kultur og Fritid kommer på besøg til en
rundvisning d. 1/11

MAFA

1. Udvidelse af terrasser:
To arbejdsdage er fastsat d. 14/10 og 21/10, den del fædre
har meldt sig som arbejdskraft hvilket er rigtig positivt.

Spons

Det undersøges om Hvidovre stationscenter stadig uddeler et
sponsorat, som tilskud til de mobile dommertårne vil ønsker at
bygge til næste år.

Eventuelt

●
●

Næste møde 13-11-2018 kl. 18.

Championatsfest d. 27/10
Ponytræk ved juletræstænding på Hvidovre Rådhus d. 2/12

