Bestyrelsesmøde den 06.08.2019 kl. 18:00 på kontoret
Tilstede: TR, SF, NR, SV, RS, RM
Afmeldt: JB, LW, KB, MM
Ordstyrer: RM
Referent: RM
Item

Beskrivelse

Action

(Godkendelse af) referat
og protokol

Godkendt

Gennemgang af
opgavelisten - Google

●

Listen blev gennemgået, mange opgaver går videre til
næste møde eller udskudt til næste år, pga. økonomi og
uvished omkring forholdene efter 2020.

●

Status på nyt tilmeldingssystem.
De fleste medlemmer har meldt sig ind igen. Der har
været nogle udfordringer, dog ikke værre end frygtet.
Vi har lidt bekymringer angående regnskabsdelen, der
arbejdes på at udbedre de ting vi har fundet

Økonomi

●

Dialog med TDC om at få fiber bredbånd tilknyttet HVR så
vi får en bedre og mere stabil forbindelse.

Kiosk

●

Mobilepay enhed til automaten er etableret.

RSU
Heste og personale
status

Rideskole:
Heste:
1. Lille Per, han får dyrlæge d. 8/8
2. Hicam er fortsat til solgt
Personale:
1. Nye underviser, Caroline og Liv er bliver ansat.
2. Den ene i hverdags stalden er blevet optaget på sit studie
Derfor findes en ny til stalden til d. 1/9.
Faciliteter:
1. Der er blevet indkøbt en tromle for det tilskud vi har fået af
kommunen.
2. Stevenbogård har opsagt deres folde på Lysholmgård
arealet og de tilbyder at vi kan overtage det.
Status på juli måned (ridelejr og aktiv sommer):
- Aktiv sommer: Kommunen har venteliste på aktiv
sommer. Vi overvejer at 2*3 dage i stedet for en fuld uge
(på den måde får vi 40 børn igennem i stedet for 20),
kommunen synes umiddelbart at det var en god ide.

-

3-dags ridelejr:
Børnene var glade for konceptet. Vi prøver at lave 2 lejre
til næste år.

-

Ridelejr (hele ugen):
Børnene var glade og rigtig søde. Var glade for at de ikke
skulle arbejde hele tiden. Tivoli var et godt indspark.
Meget positivt med en underviser udefra. Dagbogen var
et fint nyt indslag.

SPU

Kommende stævner:
Voltige stævne d. 1/9.
Klubmesterskab d. 28.-29. september
Udvidet klubstævne i spring tirsdag d. 8/10 (aften stævne)

Juniorudvalget

Rideskolestævne d. 25/8

MAFA

Indkøb af tromle med tilskud fra kommunen.

Invitationer

●

Næste møde: 11-09 2019 kl. 18

Hvidovre Kulturråds årsmøde d. 19/9
Vi sender to deltagere med til mødet.

