Bestyrelsesmøde den 07.02.2019 kl. 18:00 på kontoret
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Ordstyrer: RM
Referent: RM
Item

Beskrivelse

(Godkendelse af) referat
og protokol

Godkendt

Gennemgang af
opgavelisten - Google
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●

●

Action

Sikkerhedsregler
Der kom flere inputs til reglerne, som bliver kigget
igennem og der bliver kigget på layoutet.
Ridning i Brøndbyskoven
Der er kommet svar fra både Brøndby og Hvidovre
kommune, vi undre os over svaret, da den ridesti der
foreslås ifølge vores vide en sti med et ridning forbudt
skilt, så vi fortsætter dialogen.
Vi har kontaktet forbundet om forældre kan stemme for
deres børn på GF uden at være medlem af klubben - vi
afventer svar.
Den resterende listen blev gennemgået, mange opgaver
går videre til næste møde eller udskudt til næste år, pga.
økonomi og uvished omkring forholdene efter 2020.

Økonomi

●

Revisioner er begyndt at kigge regnskabet igennem, et
overslag på regningen ligger på omkring 20.000, hvis ikke
der skal bruges hjælp til at ompostere.

Kiosk

Intet nyt

RSU
Heste og personale
status

Personale:
Der er blevet ansat to nye føl i stalden, samt en vikar til at
varetage stald og undervisningsopgaver.
Rideskole:
Der har været sadelmager til flere af rideskolehestene, som
enten har fået nye sadler eller tilpasset en gammel til dem.
Der er blevet lavet en fast vagtplan til ungarbejdere, så de
fremover har faste vagter. Planen løber frem til sommerferien.

SPU

Intet nyt

Juniorudvalget

Rideskolestævne med efterfølgende tøndeslagning d. 24/2

2020

●

Møde med Center for Trafik og Ejendomme samt Center
for Kultur og Fritid d. 30/1.
Det var igen er positivt møde, hvor vi forklaret at scenariet
hvor der ikke gøres noget ikke er acceptabelt, samt at vi

●

ikke agter at køre videre som det kører i dag, hvis der
ikke sker noget.
Planen er nu at vi skal blive enige om hvordan stalden
skal opmåles og liste nogle forskellige scenarier op. Vi
håber at få et møde med formanden for Kultur og
Fritidsudvalget d. 11/3, så vi kan give en bedre indikator
af hvad status er på GF d. 19/3.
Møde med boligerne fra Brøndby kommune om at udvide
tilbuddet til socialt udsatte, måske noget vi kan få gavn af.
Ovenstående blev også nævnt på møde med Kultur og
Fritid d. 30/1.
Ydermere har vi udvidet vores samarbejde med Boligerne
i Brøndby, så de fra d. 1/3 har en time mere i ridehuset
hver tirsdag (kl. 9-12)

MAFA

1. Terrassen er færdig og den officielle indvielse bliver
sammenlagt med arbejdsdag d. 28/4
2. I uge 8 tager to repræsentanter til Ringsted for at kigge på
en ny traktor.

Spons

Intet nyt

Eventuelt

● Foreningsarrangement d. 17/1.
Fint arrangement, hvor foreningsportalen blev gennemgået
i forhold til lokale søgning og tilskudssøgning
● Hvidovre Kommunes idrætshædringer d. 15/5 - sidste frist
for indstilling er d. 18/3
Vi har ikke nogen udøvere på det niveau kommunen
kræver
● Repræsentantskabsmøde i idrætsrådet d. 24/4 i Frihedens
Idrætscenter
Vi afventer info og deltager om muligt.

Næste møde 10-03-2019 kl. 10.

