Bestyrelsesmøde den 11.03.2020 kl. 18:00 på kontoret
Tilstede: TR,JB, KB, SV, LW, RM
Afmeldt: RS, MM
Ordstyrer: RM
Referent: RM
Item

Beskrivelse

Action

(Godkendelse af) referat
og protokol
Nyt fra bestyrelsen

●

Ny aftale med Dansk Retursystem. Ny beholder til
pantflasker/dåser er opstillet i køkkenet. Det letter byrden
rent administrativt, da Dansk Retursystem selv kommer
og henter flasker og dåser når to poser er fyldt.

Økonomi

●
●

Vi har modtaget 8.000 kr fra engangspuljen til indkøb af
en ny bomvogn.
Meget få penge - vi passer på dem vi har

Kiosk

●
●

Sat priserne lidt op
Ingen slik mere - måske slikposer

RSU
Heste og personale
status

Rideskole:
Elevcup runde 3, vi er kommet i gruppe med Himmelev
rideklub og Møllebakken rideklub.
Heste:
1. Galatis er blevet aflivet i samråd med dyrlægen.
2. De heste vi har været obs på (Chrisie, Oscar, Lucky)
fungerer igen.
3. Tulle er blevet en ældre dame hvis ben ikke er så holdbare
længere.
4. To nye ponyer indkøbt fra Jylland. Den store fungerer
supergodt og kommer snart til at gå rideskole, den lille er
mere grøn og tager længere tid, men det var vi forberedt
på.
Personale:
1.
Pensionærer:
1. Stella har sagt sin boks op.
Faciliteter:
1. Arbejdet med stalden er afsluttet og fejl og mangler bliver
udbedret.
2. Efter skift til Avedøre Stadion er der kommet en ny
ansvarlig for rengøringen, som gerne vil have hjælp til at

tjekke at rengøringspersonalet i weekenden gør deres
arbejde ordentligt.
SPU

Rideskolestævne d. 1/3 med fastelavn. Arrangementet gik fint,
dog ikke så mange udklædte børn som vi havde håbet på.
Antallet af tønder (2) virkede fint med det antal børn og
voksne der deltog.

Juniorudvalget
2020

●
●

GF 2020

Den 24/3, Johnny har styr på dagsordnen, referent og revisor.
Der er også kommet styr på dirigenten.
Tager kontakt til kommunen i forhold til corona.
Marianne revisor er syg - regnskab kommer.

MAFA

●
●

Spons

●

Invitationer

●
●
●
●
●
●

Eventuelt

●
●

●
●
●
●

Der er blevet opstillet en teltstald.
Michael Sabroe har haft møde med den politiske formand
for kultur og fritid.
Efterfølgende har JB og RM afholdt med med Maria
Duurhus (politiker) samt Lars Hørdum. Maria kunne
sagtens se at der var et behov for udvidelse og synes at
vi har et spændende projekt. Ydermere var hun meget
optaget af at det skulle være det rigtige byggeri fra starten
af, da de nye bygningen skal bruges i mange år.

Tømmer - 60 timer - nej tak
Lys på banen
●
Årsmøde i distrikt 1, d. 25/2 2020, det var et virkelig
kedeligt møde.
Kandidatmøde (DRF bestyrelse) torsdag d. 19/3 kl 19.00
hos Sportsrideklubben Vallensbæk
Temaaften om foreningsudvikling og medlemsdemokrati
d. 26/3 (kl. 19-21) i Frihedens Idrætscenter
Medlemsmøde i idrætsrådet d. 17/4 kl. 18-20 - Johnny
Repræsentantskabsmøde i DRF i Kolding d. 18/4 Repræsentantskabsmøde i Idrætsrådet d. 21/4 kl. 18 Johnny
Hædringer i kommunen 2019,
●
sidste frist er d. 16/3
Takkekort fra borgmesteren i
●
anledningen af hendes 60 års
fødselsdag.
TDC
Mobilepay
Ny arbejdsstrategi - alle skal have
en opgave
Legater til grusfolde

Indstiller elevcup
næste år
Penge retur fra
TDC

Næste møde: Besluttes efter GF
Efter mødet lukket regeringen for al aktivitet pga. coronavirus.
Der blev derfor ikke afholdt generalforsamling i marts måned eller ordinære
bestyrelsesmødet, grundet forbuddet om forsamlinger på mere end 10 mennesker.

