Bestyrelsesmøde den 09.04.2019 kl. 18:00 på kontoret
Tilstede: TR, MM, SF, SV, RM, JB, LW
Afmeldt: RS
Ordstyrer:
Referent: RM
Item

Beskrivelse

(Godkendelse af) referat
og protokol

Referatet godkendt. Protokollen mangler og vil blive godkendt
på næste møde.

Gennemgang af
opgavelisten - Google

●

Sikkerhedsregler:
Der er blevet nedsat en styregruppe så projektet kan
komme i mål.

●

Overvågning af stald og rytterstue:
Der er skrevet til kommunen, afventer svar

●

Ridestier i Brøndbyskoven:
Dialog fortsat i gang med Brøndbys borgmester

●

Den resterende listen blev gennemgået, flere opgaver går
videre til næste møde eller udskudt til næste år, pga.
økonomi og uvished omkring forholdene efter 2020.

Økonomi

Action

Der er ikke så mange penge i øjeblikket, dette skyldes at vi
har udbetalt indskuddet til den nye traktoren og at vi kun har
fået halvt kontingent ved årsskiftet, da der kontingent året
fremadrettet bliver flyttet til juli måned.
Vi afventer tilskuddet fra kommunen.

Kiosk

1. Pantflasker, indfører pantposer fra dansk retursystem.
2. Der bliver kigget på en drejebog til kiosken, i forhold til
hvordan man driver kiosken.
3. Kiosken vil fremadrettet bestå af fuldkornsbrød og pasta
fremadrettet, samt flere mættende alternativer.

RSU
Heste og personale
status

Personale:
Personaleansvaret er blevet delt ud i RSU, personalet bliver
introduceret til de nye kontaktpersoner.
Indførsel af en vagttelefon til personale, går på omgang blandt
RSU vil blive indført snarest, så man har mulighed for at ringe
til en person, hvis man står med et problem mens man er på
arbejde.
Rideskole:
Skift af dyrlæge til rideskolehestene, fra Kildesvangs dyreklinik
til Hørsholm Hesteparksis.

Vi købt Oline som indgår i elevskolen og fungere rimelig fint.
Vi har solgt Savah, da hun desværre ikke fungerede i
rideskolen.
SPU

Spring stævne d. 27/3 gik rigtig godt, mange starter og et
super godt stævne.
Dressur stævne d. 7/4, igen rigtig mange starter og rigtig
mange deltagere takkede for et rigtig god stævne.

Juniorudvalget

Vi skulle have holdt mini-ridelejr, men pga. for få tilmeldinger
laver vi det om til filmaften/fællesspisning d. 21/4.

2020

●

●
●

Intet nyt fra kommunen, RM har rykket Lars Hørdum d.
25/3, men der er ikke kommet et svar man kan bruge til
noget.
D. 8/4 har der endnu engang været en delegation ude og
kigge i stalden, formålet forblev hemmeligt.
Bestyrelsen håber er kommunen vil stille en stor eller to
mindre telt stalde op i en overgangsperiode, indtil der er
budget til at udvide faciliteterne, dette er dog hverken beeller afkræftet, da der stadig ikke en enighed om staldens
udregning.

MAFA

1. Arbejdsdag d. 28/4 med indvielse af terrassen - opgaver til
arbejdsdagen:
- Male spring
- Udendørs rampe
- Springstøtter til barrieren
- Rengøring af kiosken
- Oprydning i sadelrummet
- Bygning af væg i laden
- Plante blomster
- Fjerne blomsterkummer ved terrassen.

Spons

Intet nyt

Møder den kommende
periode

● Repræsentantskabsmøde i DRF d. 6/4 på Comwell i
Korsør.
Vi var repræsenteret ved mødet.

Eventuelt

●

Næste møde: 15-05 2019 kl. 18

