Bestyrelsesmøde den 12.03.2019 kl. 18:00 på kontoret
Tilstede: JB, NR, TR, LP, LW
Afmeldt: RN, IK, SV, RS
Ordstyrer:
Referent: NR
Item

Beskrivelse

(Godkendelse af) referat
og protokol

Godkendt

Gennemgang af
opgavelisten - Google

●

Sikkerhedsregler
Der kom flere inputs til reglerne, som bliver kigget igennem og
der bliver kigget på layoutet.

●

Der er blevet skrevet til forbundet om forældre kan stemme for
deres børn på GF uden at være medlem af klubben?

●

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

●

Der er skrevet til kommunen angående opsætning af
overvågning

●

Der er skrevet til Brøndbys borgmester angående ridestier i
brøndbyskoven.

●
●
●

Overskud i år på 48.000
Regnskabet er godkendt af revisor, 15 linier der skulle rettes
Revisor har givet tilbud på 20.000 for årsregnskab samt at
deltage i GF.
Der er lavet budget. Der er budgetteret med ny traktor, indkøb
af heste og flere penge i løn til de unge staldmedarbejdere.

Økonomi

●
Kiosk

●
●
●

Der er købt slik til hele stævne året.
Strukturen i kioskudvalget ændres efter GF.
Pantflasker, indfører pantposer fra dansk retursystem.

SPU

Indendørs springstævne på søndag, indtil videre 90 starter.

Juniorudvalget

Intet nyt

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 og at vi ikke agter at
køre videre 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.

●

Møde i mandags med den politiske formand for kultur og fritid.
Kommunen har haft en konsulent ude og måle, denne rapport
kan vi ikke få indsigt i.

MAFA

1. Der er indkøbt nye hjul til høbuerne

Spons

Intet nyt

Eventuelt

●

Næste møde: 09-04-2019 kl. 18

Repræsentantskabsmøde i DRF d. 6/4 i Korsør. Vi deltager
med et par repræsentanter.

