Bestyrelsesmøde den 10.10.2019 kl. 18:00 på kontoret
Tilstede: RS, MM, TR, JB, KB, LW, RM
Afmeldt: SV, NR
Ordstyrer: RM
Referent: RM
Item

Beskrivelse

(Godkendelse af) referat
og protokol

Godkendt

Nyt fra bestyrelsen

●

●

Action

Vi har i dag indgået et nyt samarbejde med Ungeenheden
i Rødovre Kommune, som er en mentorordning for unge
mennesker som har det svært psykisk.
Aftalen går ud på at der kommer en vejleder (som har
forstand på heste) med et ungt menneske som skal
strigler og nusser om en af vores heste.
Vi er kommet med i IFEL specialsport katalog, for at
promovere at vi har ridning for handicappet. Vi har
allerede fået henvendelser på baggrund af kataloget.

●
Økonomi

●

●

●
●

Vi er i dialog med TDC om at få lagt fiber internet ud hos
os, aftalen er underskrevet og arbejdet forventes startet
snarest.
Ny fordeling af kommunens aktivitetstilskud, det er lidt
svært at gennemskue hvad det gør for os, men
umiddelbart bør det ikke være den store ændring.
Indkøb af ny opvaskemaskine, bliver leveret og installeret
fredag d. 11/10.
Der er et fint cashflow i øjeblikket, de regninger vi sender
ud bliver betalt rettidigt, vi mangler ikke nogen refusioner
hos kommunen og der er blevet indbetalt penge for aktiv
sommer.

Kiosk

●

Vi sælger ikke særlige meget til de udvidet klubstævner.
Erfaringen er at sortimentet til dressur stævner skal være
mindre, da der er for meget spild. Til rideskolestævner og
springstævner er der bedre salg i kiosken.

RSU
Heste og personale
status

Rideskole:
Heste:
1. Oscar er i genoptræning og vil blive testet for sin
holdbarhed, vi håber at vi kan bruge ham, da han er en
rigtig sød hest.
2. Chrisie er skadet, men er i bedring ifølge dyrlægen.
3. Kalisha er ikke egnet som rideskolehest, vi har
efterfølgende byttet hende hos den tidligere ejer til en
anden elevpony.

Personale:
1. Førstehjælpskursus for personalet, især vores undervisere,
kurset kan tages gratis gennem et tilbud i Københavns
kommune.
2. Voltige ønsker at de kan leje gymnatisksalen på Avedøre
skole hele året rundt om torsdagen, da det er en stor
succes at træne der.
3. Tema-aftener bliver arrangeret for de ansatte, så de kan
lærer at bruge det nye system.
Faciliteter:
1. Vej og Park i Hvidovre Kommune opstiller en bom ved
vores sygefolde, så det ikke længere er muligt at parkere
nede ved telemasten for uvedkommende.
SPU

Kommende stævner:
Klubmesterskab d. 28.-29. september: Stævnet gik rigtig fint,
vi havde ikke vanvittig mange starter, men det hele løb rundt.
Udvidet klubstævne i spring tirsdag d. 8/10, heller ikke
vanvittig mange starter, men det fungeret godt med
opvarmning på den lille bane.
T-shirts til personale/crew ved arrangementer/stævner tages i
brug igen, så det er lettere at gennemskue hvem der er
personale.
Regler/bestemmelser:
SPU afholder møde inden næste bestyrelsesmøde for at
drøfte nye regler for at deltage ved udvidet klubstævner,
chamionatsvindere og ligende.

Juniorudvalget

Rideskolestævne d. 1. december
Mini overnatning d. 8.-9. december

Spons

●

BN brodering i Avedøre har broderet underlag til
klubmesterskabet.

Invitationer

●

Hvidovre Kulturråds årsmøde d. 19/9
Vi havde repræsentanter til mødet, indholdet af møderne
er ikke sportsrelateret, mere kulturrelateret, derfor er der
måske ikke den store relevans i at deltage fremover.

Eventuelt

●

Championatsbrunch d. 10. november fra kl. 10-13.
Tilmeldingen er åben og det er meldt ud via hjemmesiden
og Facebook

Næste møde: 05-11 2019 kl. 18

