Bestyrelsesmøde den 27.03.2018 kl.18:00 på kontoret
Tilstede: Sofie Visler (SV), Johnny Berg (JB), Therese Rasmussen (TR) (delvist), Natasha
Rosenskjold (NR), Lotte Wriedt (LW), Rikke Modell (RM)
Afmeldt: Iben Kæmpegaard (IK), Rikke Skovbjerg (RS), Lotte Pedersen (LP)
Referent: Rikke Modell (RM)
Item

Beskrivelse

(Godkendelse af) referat
og protokol

Protokol godkendt inden generalforsamlingen.


Referat godkendt.
Gennemgang af
opgavelisten - Google

Opgave listen er blevet gennemgået og flere opgaver gå videre til
næste møde.

Økonomi

Vi har fornyet vores bestyrelsesansvarsforsikring.
VI har penge på kontoen, det ser pt fornuftigt ud.

Kiosk

Der bliver efter påske indkaldt til et kiosk møde, hvor stævnerne i
løbet af året vil blive delt ud.

RSU
Heste og personale
status

●
●
●
●

●
SPU

Input fra GF:
Halvårs combikort bliver etableret.
Part på rideskolehest som forsøg i maj og juni måned, mere
information senere.
Søger aktiv sommer igen i år i uge 28.
RIdelejr i uge 29 og 30, ikke udsolgt endnu også åben for
ikke medlemmer. Rabat for privatryttere med egen hest på
HVR.
Ferieplanen i 2018 oprettes for HVR ansatte..

Kursus i det nye stævnesystem. Vi afholder en lille intro til
systemet for alle i SPU.
Vi holder stævner d. 13/4 i spring og 15/4 i dressur.

Juniorudvalget

Afholder mini ridelejr d. 29-30 marts, 13 børn er tilmeldt.

2020

Læserbrev om tingenes tilstand er under udarbejdelse.

MAFA

1. Nyt voltigerum:
Vi har fået en lille pose penge af kommunen. JB indfanger
relevante personer og får sat gang i projektet.
2. Udvidelse af terrassen.
JB tager fat i relevante personer om projektet.
3. Nye dommertårne
Der bliver skrevet til Glostrup Rideklub om mål og evt. billeder
4. Ny trappe til det gamle dommertårn.
Til senere behandling

5. Punkter til arbejdsdagen d. 29/4:
Sortering af gammel maling på depotet.
Bestilling af stor container til diverse.
Flagstangs projektet.
Opsætning af hegn den på den bagerste bane.
Spons

Intet nyt

Eventuelt

●

●
Næste møde 10-04-2018 kl. 18.

Input fra GF:
○ Forældre kan stemme for deres børn på GF uden at
være medlem af klubben?
Det undersøges med forbundet hvad grunden til at de
ikke foreslår det som en mulighed.
○

Ridehusregler og sikkerhedsregler opdateres.
Vi afholder en brainstorm på næste BS møde og
efterfølgende nedsættes der en arbejdsgruppe.

○

Longe kursus - Hanne Dueholm vil evt. gerne stå for
undervisningen.
Vi giver grønt lys til arrangement og underretter og
koordinere med Hanne om evt. datoer osv.

○

Hvad er vores officielle talerør? Facebook eller
hjemmesiden?
Hjemmesiden bliver officielt talerør, med links til
Facebook. Kursus i hjemmesiden på BS møde.

○

Mulighed for fast udendørsbane (A-bane)
Vi undersøger muligheden for at opstille en bane til
sommer.

○

Undersøg muligheden for at produktionsskolen kan
komme og lave belægning på vores udendørsarealer
JB undersøger.

Repræsentantskabsmøde i Kolding d. 21/4.

