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Beskrivelse

Action

(Godkendelse af) referat
og protokol

Godkendt

Nyt fra bestyrelsen

Klubben er blevet kontaktet af DRF angående mulig
certificering. DRF har et øget fokus på elevskoler og i den
forbindelse bør det være blevet både nemmere og billigere at
blive en certificeret rideklub.
Sommeren 2021, der kigges på dato for den fuld ridelejr uge.
Bestyrelsen vælger at kører samme model som sidste år med
2 gange 3 dage med aktiv-sommer og 3 dage med mini
ridelejr.

Økonomi og leverandører

økonomiudvalget har kigger på en forenklet kontoplan.
Ny aftale med banken, nu har vi et business plus abonnement.
Nemmere tilgang til banken, hvor flere kan få tilgang til at se
rideskolens konti.

Personale

Hverdag:
En af staldpigerne er faldet og har slået sit knæ og har derfor
ikke været på arbejde i en måned. Det har heldigvis været
muligt at få en fast vikar ind.
Vi er arbejdsskadeforsikret gennem DRF. Økonomiudvalget
sætter sig sammen og laver en oversigt over hvor vi er
forsikret, så vi ikke er dobbeltforsikret.
Undervisere:
Vi har fået inputs fra forældre om mulighed for at lave en
oversigt, men heste og ryttere til de enkelte hold, gerne dem
hvor man skal være der 45 min i forvejen. Vi undersøger om
det kan lade sig gøre i praksis og implementerer, hvis det kan
lade sig gøre.
Der er blevet ansat en ny springunderviser, som tidligere har
haft hest i Hvidovre.
Der er blevet ansat en ny underviser til de ledige timer tirsdag,
fredag og lørdag.

Heste

Tulle har fået endnu en blokade og er gående igen.
De resterende heste er alle gående.

Materiale og faciliteter

Status på banedelere. Der er givet lov til at indkøbe materiale
til at få dem bygget.
Skabsleje: Alle nuværende lejere er nu bekræftet i
medlemssystemet, med tilknytning af betalingskort, så lejen
automatisk trækkes hver måned.
5 nye lejere er blevet tilbudt skabe pr. 01-12-20 og der
kommer yderligere 2 pr. 01-01-21

Stævner, kurser og
arrangementer

ALT er sat på hold til 2021
Der er ansøgt om stævneterminer for 2021, der er blevet
ansøgt om to udvidet klubstævner et i juni og et i september
Der er planlagt terrænspringning d. 5/2

Spons

Projekter, hvor der kunne være mulighed for at søge om
midler:
- Boksmåtter
- Løbegang
- Indgangsområde til de to folde nede bag ridehuset.
- De to sygefolde
Mulighed for ekstra indtjening på salg af hestebolcher
Der bliver arrangeret at man kan købe lodder til et nytårs
lotteri

Møder, kurser,
invitationer og tilbud

● Repræsentation ved 2 kurser i klubkommunikation hos
Idrætsråd Region Hovedstaden, følgende inputs som der vil
blive arbejdet videre med:
○ Oprydning i div. kommunikationskanaler og
SoMe-profiler, så Bestyrelsen får indblik i, hvor og hvad
der bliver kommunikeret om HVR
○ Årlig kommunikations”plan”, ideelt set i samarb. med
junior- og stævneudvalg
○ Kommunikationspolitik
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