Bestyrelsesmøde den 27.08.2020 kl. 16:00 på kontoret
Tilstede: TR, JB, NR, SV, MM, RS (delvist), KB (delvist), RM
Afmeldt: LW,
Ordstyrer: RM
Referent: RM
Item

Beskrivelse

Action

(Godkendelse af) referat
og protokol

Referatet og protokollen fra mødet d. 11/6 er blevet godkendt
skriftligt inden dette møde og er derfor allerede blevet lagt op
på hjemmesiden.

Nyt fra bestyrelsen

Ny struktur:
Der kommer 25 nye ryttere ind på rideskolen fra d. 1/9.
Venteliste for nye mini og begynderryttere, som har givet en
tilbagemelding, er på 9 ryttere.
Der er blevet skrevet til alle på listen og der er intet svar fra 20
ryttere. Skal disse slettes, måske efter endnu en chance?
Det går godt med at få fyldt holdene op. Der er faktisk kun
plads på de tre nyoprettede minihold (mandag, torsdag og
fredag), så måske skal der afholdes et introduktionskursus
snarest for specifikt at få fyldt disse hold ud?
Der skal fastsættes priser for handicap ridningen efter d. 1/9.
Skal vi ansætte trækkere som skal aflønnes i prisen?
Der er stadig en stort efterspørgsel for at komme til at gå til
ridning hos os. RM kunne derfor godt tænke sig et online
system (måske en event) på hjemmesiden, hvor man kan
tilmelde sig til prøvetimer og introduktionskurser, så vi måske
kan minimere antallet af mails i info-mailen. MM kigger på det
Partordningen er sat i gang med 5 (måske 6 heste).
Ordningen kan måske udvides til flere heste, hvis de ikke går
deres timer om fredagen.

Økonomi

●
●

RSU
Heste og personale
status

Der er et lidt bedre cashflow, så det lysner rent
økonomisk.
Ridelejren har været holdt på et meget lavt økonomisk
niveau.

Rideskole:
Elevcup afsluttet, det var en mærkelig runde 3, men pigerne
har været gode at have med og kan godt være stolte af deres
resultat.

Heste:
1. Indkøb af Daisy
2. Alle heste er gående (7-9-13)
Personale:
1. Nye undervisere (Sofie - dressur og Julie - spring).
Endnu en underviser kommer på prøve i morgen fredag
(Amanda)
Faciliteter:
1. Alarmen er blevet fikset, så den går på vores fibernet.
2. Vi afventer et tilbud på bomvognen, cavaletti og soft
bomme, så skal indkøbes med midler fra En-gangspuljen
og #Aktivsammenhverforsig-puljen. NR og RM var på tur
mandag d. 24/8.
SPU

Klubmesterskab d. 26-27 september (dressur lørdag og spring
søndag)
SV og RM deltog i et møde i vestegnssamarbejdet d. 26/8,
hvor reglerne for vestegns mesterskabet blev gennemgået og
revideret. De største ændringer sker i spring, hvor der vil
væreen prøveperiode hvor man kører mesterskabsklasserne
som S3 og hvor at de bliver åbnet mere op for bredden, så
man som heste rytter kan spring 70 cm og helt op til og med
LA**. Mesterskabet vil blive afholdt på denne måde i en
prøveperiode for at se om der kan komme flere starter.

Invitationer

●
●
●

●
Eventuelt

●

Generalforsamling i Hvidovre Kulturråds
Forretningsudvalg i Kometen d. 10/9 kl. 19
Gratis kursus om aktiviteter med børn og unge med
særlige behov, lørdag d. 12/9
Repræsentantskabsmøde i Hvidovre Idrætsforening d.
29/9 i Frihedens idrætscenter, spisning fra kl. 18, møde
fra kl. 19.
Distrikt rådsmøde i D1, d. 17/11 kl. 18:30, Ishøj
sportsrideklub
Konfirmationer lørdag d. 29/8.
Chrisie og Pelle skal fotograferes
fra kl. 13.

Næste møde: Besluttes efter GF

●

