Bestyrelsesmøde den 13.11.2018 kl. 18:00 på kontoret
Tilstede: KB, JB, TR, RM, LP, LW
Afmeldt: RS, IK, SV, NR
Ordstyrer: RM
Referent: RM
Item

Beskrivelse

(Godkendelse af) referat
og protokol

Godkendt

Gennemgang af
opgavelisten - Google

●

●

●

Action

Sikkerhedsregler
Der arbejdes fortsat med sikkerhedsreglerne og et udspil
forventes at vore klar på den anden side af jul.
Ridning i Brøndbyskoven
Vi har sendt en forespørgsel om flere ridestier til Hvidovre
og Brøndby kommunen, begge har svaret og et skriv om
dette vil blive sendt ud.
Listen blev gennemgået, mange opgaver går videre til
næste møde eller udskudt til næste år, pga. økonomi og
uvished omkring forholdene efter 2020.

Økonomi

●

Der er ikke mange penge i øjeblikket, vi mangler stadig to
gange løn refusion fra kommunen.
Der er blevet lavet rigtig mange investeringer i år.

Kiosk

Intet nyt

RSU
Heste og personale
status

Personale:
Ny ansat i hverdagsstalden
Nyt tiltag om ansættlse af to “føl” som weekendpigerne, så de
er indkørt i arbejdet så de er klar til at arbejde når de bliver 15,
indtil videre er der ansat to piger som føl og umiddelbart virker
ordningen til at fungere.
Rideskole:
Der er blevet ansat en fast vikar på de 4 fredagshold, indtil der
findes en permanent afløser.
Heste:
Vi har købt Yellow
Pensionærer:
Der bliver planlagt et pensionærmøde i løbet af november.
Andet:
Siloen er blevet lavet efter at have været utæt.
Der bliver lagt ny linoleum på i rytterstuen i uge 47, rytterstuen
vil derfor være aflåst i den uge.

SPU

Vi har ansøgt om at afholde to en-dagsstævner i voltige, som
er blevet godkendt og er fastlagt til d. 9/6 og d. 1/9.
Der er blevet et udkast til en aktivitetsplan for 2019, denne vil
blive redigeret løbende og et udkast vil blive hængt op når vi
har modtaget stævnedatoer for vores udvideret klubstævner i
2019.

Juniorudvalget

Rideskolestævne d. 9/12 og efterfølgende dans om juletræ +
julemand

2020

●
●

Møde med Kultur og Fritid d. 4/10:
Mødet med kulturrådet bliver først i starten af det nye år.
Jon, Dorthe og Henrik (Center for Kultur og Fritid)
kommer på besøg til en rundvisning d. 1/11:
Meget positivt møde, hvor vi snakket om forskellige
tilskud man kan søge, vores problemer med faciliterer
efter 2020.

MAFA

1. Udvidelse af terrasser:
Tre yderligere arbejdsdage er fastsat d. 28/10, 4/11 og
18/11.

Spons

Voltige sørger sponsorat til nye dragter hos Normal.

Eventuelt

●

Næste møde 11-12-2018 kl. 18.

Ponytræk på Hvidovre Rådhus d. 2/12 fra kl. 14:30 - 16.

