Bestyrelsesmøde den 16.01.2019 kl. 18:00 på kontoret
Tilstede: JB, TR, SV, LP, RM, KB, LW, RS
Afmeldt: IK, NR
Ordstyrer: RM
Referent: RM
Item

Beskrivelse

(Godkendelse af) referat
og protokol

Godkendt

Gennemgang af
opgavelisten - Google

●
●

Økonomi

●
●

Action

Sikkerhedsregler
Der kom flere inputs til reglerne, som bliver kigget
igennem og der bliver kigget på layoutet.
Listen blev gennemgået, mange opgaver går videre til
næste møde eller udskudt til næste år, pga. økonomi og
uvished omkring forholdene efter 2020.
Regnskabet er færdigt og bliver sendt til revisoren, det ser
pænt ud og det ligner at årets resultat er positivt.
Kig på revisoromkostninger, da vi ikke har søgt bistand
hele året.

Kiosk

Kiosken har ikke et særlig stor overskud i år, grundet faldende
salg og at priserne ikke har været justeret de sidste 3 år.
Efter generalforsamlingen skal nogle nye medlemmer sættes
til at fylde op i automaten.

RSU
Heste og personale
status

Personale:
Vi har udskiftet teamet i hverdagsstalden og det nye
samarbejdet fungere rigtig godt.
Rideskole:
Vi har pt Picaso på prøve i rideskolen, han fungere ok, men
der er uenighed om hvad han skal koste.
Vi bestiller sadelmager til vores rideskoleheste og købe “nye”
sadler til dem der har behov.
Efter introduktionskurset d. 13/1 blev deltagerne fra
bestyrelsen enige om at der kun bør holde introduktionskurser
hver anden måned for bedre at kunne følge med i forhold til
ventelisterne, der stadig er voksende på alle vores
begynderhold.
Andet:
Vi afholder elevcup søndag d. 20/1.
Ridehusbunden bliver renoveret fredag d. 18/1, idrætscenteret
betaler.

SPU

Intet nyt

Juniorudvalget

Intet nyt

2020

●
●

Møde med Center for Trafik og Ejendomme samt Center
for Kultur og Fritid d. 30/1.
Møde med boligerne fra Brøndby kommune om at udvide
tilbuddet til socialt udsatte, boligeren har allerede
besluttet at opkvalificere deres personale og ønsker mere
tid og fleksibilitet omkring hestene.

MAFA

1. Terrassen er færdig og vi skal afholde indvielse i løbet af
foråret.
2. Flere skabe til laden, vi prøver at søge en-engangs-puljen
3. Ønske om at investere i et køkken til lejligheden.
4. Ny traktor, som gerne skal være klar til april.
5. Voltigerummet er næsten færdigt, træhesten er ikke flyttet
ind og der mangler noget bundmateriale, dog er der
isoleret, sat plader på væggene og sat lys op.
6. Ny vaskemaskine med møntindkast er blevet installeret i
stalden.

Spons

Intet nyt

Eventuelt

● Vi deltager ved foreningsarrangement d. 17/1.
● Vi deltager ved årsmøde i distrikt 1 d. 26/2 hos
Sportsrideklubben Vallensbæk.

Næste møde 07-02-2019 kl. 18.

