Bestyrelsesmøde den 18.12.2018 kl. 18:00 på kontoret
Tilstede: JB, IK, LP, TR, RM, LW, KB
Afmeldt: SV, RS, NR
Ordstyrer: RM
Referent: RM
Item

Beskrivelse

(Godkendelse af) referat
og protokol

Godkendt

Gennemgang af
opgavelisten - Google

●

●

Økonomi

●

●

Action

Sikkerhedsregler
Der kom flere inputs til reglerne, som bliver kigget
igennem og der bliver kigget på layoutet
Listen blev gennemgået, mange opgaver går videre til
næste møde eller udskudt til næste år, pga. økonomi og
uvished omkring forholdene efter 2020.
Det går godt, vi har fået de manglende refusioner fra
kommunen og forventer et muligt overskud for året
40-50000 kr på trods af mange store investeringer i år.
Kig på revisoromkostninger, da vi ikke har haft behov for
bistand hele året og da dette er en stor post på det
endelige regnskab

Kiosk

Der er oprettet en facebook gruppe til kiosk personalet, som
har givet større hjælper tilslutning og flere nye ansigter i
kiosken.

RSU
Heste og personale
status

Personale:
Udfordringer med staldpersonalet, vi har valgt at afskede en af
de faste i stalden inden for prøveperioden og har har ansat en
erstatning.
Rideskole:
Det bliver indskærpet at der ikke må undervises i
mellemtimerne, mandag og torsdag (ingen i bunden) og
lørdagen max en i bunden ellers underviser alle på barrieren.
Ekstra wrap til alle hestene, i perioden hvor de går på jordfold,
dette vil kræve flere ungarbejdere, vi arbejder på at finde flere.
Pensionærer:
Lille prisstigning pga. mere wrap
Indkøbe ekstra store skabe, så alle har mulighed for at få to.
Lejen for det ekstra skab bliver 50 kr.
Andet:
Vi afholder elevcup søndag d. 20/1

JB har sørget for medlemsindberetningen til kommunen og vi
var 355 medlemmer i 2018.
SPU

Intet nyt

Juniorudvalget

Intet nyt

2020

●
●

Møde med Center for Trafik og Ejendomme samt Center
for Kultur og Fritid d. 24/1.
Vi arbejder stadig på at få et møde med politikerne i
starten af det nye år.

MAFA

1. Terrassen er ved at være færdig

Spons

Intet nyt

Eventuelt

●
●

Næste møde 16-01-2019 kl. 18.

Invitation til forenings-inforaftern i Hvidovre Kommune d.
17/1, RM og JB deltager
Nytårskur d. 31/12 fra kl. 13-14

