Bestyrelsesmøde den 16.05.2019 kl. 18:00 på kontoret
Tilstede: TR, JB, MM, RM
Afmeldt: SV, RS, NR, KB, SF, LW
Referent: RM
Item

Beskrivelse

(Godkendelse af) referat
og protokol

Godkendt

Gennemgang af
opgavelisten - Google

●

Action

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

Vi er i bestyrelsen i gang med at etablere en ny hjemmeside
og et nyt tilmeldingssystem, der kommer mere info på mail til
medlemmerne snarest.
Økonomi

●

●

Der bliver bevilliget service til automaten og så bliver den
oprettet til Mobilepay, så vi forhåbentligt ikke har så
mange problemer med møntindkastet.
Vi har fået penge af kommunen til aktiv sommer og penge
til en tromle

Kiosk

Intet nyt

RSU
Heste og personale
status

Rideskole:
Heste:
Vi har solgt Pysen og sætter jagten ind på en erstatning.
Dyrlæge d. 1/5 og vaccinere 9 af hestene, samt ordne deres
tænder på 10 (Oline ikke vaccineret, men fik ordnet tænder).
Dyrlægen kiggede på Lille Per og Krøis som har skrantet på
det sidste.
Dyrlægen vurdere at der er mange gode år i Lille Per.
Det blev besluttet at der ikke var mere at gøre for Krøis, så
han bliver aflivet.
Pensionærer:
Der er blevet afholdt møde med de to interesseret som var til
samtale. Boksen er blevet tilbudt og accepteret, så der flytter
en ny pensionær ind d. 1/6.
Der skal afholdes et pensionær møde asap.
Faciliteter:
Idrætscenteret er gået i gang med vedligeholdelse af træværk
på alle vores bygninger.

Rullet af midler fra idrætscenteres budget 2018 er bliver
godkendt og renoveringen af vores lille bane er sat til at gå i
gang d. 14. maj.
SPU

Udvidet klubstævnet i dressur og spring d. 25.-26. maj
Voltige stævne d. 9. juni, det er et E-stævne kun for de laveste
klasser.

Juniorudvalget

Intet nyt

MAFA

Status på arbejdsdagen.
Rigtig god dag, hvor mange var mødt op for at give en hånd.
Det ligner at vi har et tilskud fra kommunen til indkøb af en
tromle til at vedligehol vores arealer.
Arbejdsdag part 2, fredag d. 17/5 mødes vi nogle stykker og
maler springene færdigt.

Spons

Intet nyt

Møder den kommende
periode

● Vestegnsmøde d. 24/4 på Glostrup rideklub
- Der blev sendt to repræsentanter til mødet.
● Repræsentantskabsmøde i idrætsrådet d. 24/4 i Frihedens
Idrætscenter
- Der blev sendt en repræsentant til mødet.

Eventuelt

●

Næste møde: 13-06 2019 kl. 18

