Bestyrelsesmøde den 18.01.2018 kl.16:00 på kontoret
Tilstede: JB, RM, IK, RS
Afmeldt: TS, TR
Ordstyrer:
Referent: IK
Item

Beskrivelse

(Godkendelse af) referat
og protokol

Godkendt.

Gennemgang af
opgavelisten - Google

Revideret vedtægter:
Markeres tydeligt hvad der stemmes om og hvordan. Samlede
vedtægter sendes ud sammen med dagsordenen for
generalforsamlingen.

Økonomi

Regnskabet og bilag er sendt til revisor. Overskud på ca 30.000 i
2017
Mangler stadig refusion fra kommunen for 3 mdr.
Vi overvejer om det kan betale sig at lade os momsregistrere? Vi
havde sparet meget på hestekøb og materialer i løbet af året.

Kiosk

Den gamle automat er død. Der bliver indkøbt en ny med
mulighed for betaling med mobilepay.

RSU
Heste og personale
status

1. Ventelisten er blevet kortere, da de som ikke har deltaget i et
introduktionskursus er blevet fjernet fra listen.
Underviserne bliver opfordret til at rykke på ryttere, hvis de
niveaumæssigt ikke passer på holdet, inden listerne igen
bliver lange.
2. Thallulah byttes
Lacy og Miss Malou er kommet og er i gang med indridning.
Afventer handelsundersøgelse.
3. Nye staldmedarbejdere

SPU

Intet nyt

Juniorudvalget

1. Rideskolestævne d. 21/1
2.
Fastelavn 11/2
Ringridning genindføres. 2 grupper - trækker/galop.
Præbestilling af fastelavnsboller.
Pris for ringridning+bolle 100 kr
Junior inddrages på søndag til stævnet

2020

Seges har været her og måle stalden
Rapporten er ikke optimistisk. Ret begrænset på størrelser.
Ny kontakt person til marts hos Kultur og Fritid, da Morten er
stoppet.
Møde med idrætsrådet d. 23/1
Birte, RM og JB holder møde med idrætsrådet om problematikken
23/1.
Næste skridt er Lars Hørdum i samarbejde med Idrætsrådet.

MAFA

Ansøgning til en-gangs-puljen 2018 Vi har ansøgt om materialer til voltigerummet

Spons

1. Gauti virker ikke ordentligt - Vi har fundet en ny leverandør
(ShopFreka) som bliver introduceret til medlemmerne
snarest.
2. Vi tager kontakt til Jannich Gram varehuschef Bauhaus
Glostrup (Isabells far) om evt. sponsorat fra Bauhaus

Eventuelt

1. Dato for generalforsamling bliver d. 13/3, udsendelse af
indkaldelse og revideret vedtægter bliver sendt ud inden d.
13/2.
2. Indkaldelse til årsmøde i distriktet d. 8/2.
3. Valg til folkeoplysningsudvalget d. 25/1.

Næste møde d. 13-02-2018 kl. 18.

