Bestyrelsesmøde den 13.02.2018 kl.18:00 på kontoret
Tilstede: TR, IK, LP, JB, RM
Afmeldt: RS, TS
Referent: RM
Item

Beskrivelse

(Godkendelse af) referat
og protokol

Godkendt

Gennemgang af
opgavelisten - Google

Listen er blevet gennemgået og flere opgaver er gået videre til
næste møde

Økonomi

Regnskabet er færdigt og sendt til revisoren.
Der er et pænt overskud som årets resultat.
Budget bliver lavet i denne uge og så alt er klart til
generalforsamlingen d. 13-03.

Kiosk

Opbygning af et nyt team op omkring kiosken, så opgaven kan
deles ud på flere hænder ved hvert arrangement.
Den nye automat fungere rigtig godt.

RSU
Heste og personale
status

Heste fra Per Thybo:
Malou bliver købt her og nu, hvis den holder til 1/5 bliver den
betalt ud.
Lazy bliver sendt tilbage.
Lokale booking, vi prøver at ændre Stemma tid til onsdag, så vi
får et ekstra hold fredag og samler springningen om tirsdagen
Elev cup - Vi er kun blevet parret med en anden klub i anden
runde (Hundested) denne runder af elev cuppen skal være
afviklet inden uge 17.

SPU

Ansøgt om stævner, har ikke hørt fra distriktet endnu.

Juniorudvalget

Fastelavn, synes det var en god dag.
Rideskolestævne d. 1. april
Mini ridelejr d. 29-30 april

2020

Vi afventer svar fra idrætsrådet angående vores 2020 ambitioner,
vi går direkte til Lars Hørdum og får et go eller no go angående
vores projekt.

MAFA

Fået varme på kontoret, efter problemer med cirkulationspumpen.

Spons

ShopFreka kører.
Vi indkøber forskellige størrelser S, M, L, XL. T-shirts (S og L
også i børnestørrelser) og fleece (M og XL)

Eventuelt

●

Mail - Børnehjælpsdagens Lillebror Lotteri 2018
Det er vi ikke interesseret i, da vi ikke vurderer at kræfterne
er der til det.

●

Mail - Årets Idrætshædringer 2017
Vi har ikke nogen der er relevante i forhold til det niveau der
kræves.

●

D. 12-02 blev der sendt indkaldelse ud til generalforsamling
d. 13-02 som mail, via hjemmesiden og på opslag på
rideskolen.

Næste møde d. 08-03-2018 kl. 18.

