Mattssons Rideklub
Referat af Bestyrelsesmøde d. 21 august 2014
Hos Charlotte Jacobsen
Deltagere
Ole Rosdahl, Lars Folkmann, Eva Dybelund, Mette Nielsen, Charlotte Jacobsen, Mette Hørsman & Tina Schøn

Bestyrelsens faste dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.

Meddelelser fra Formanden
Gennemgang af referat fra sidste møde
Meddelelser fra udvalgsformænd
Regnskabsgennemgang
Eventuelt
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Dagsordens Punkt

Action

Punkt 1: Meddelelser fra Formanden
Ole planlægger et ledelsesmøde med bestyrelsen for APSet i september

Ole og Lars

Punkt 2: Gennemgang af referat fra sidste møde
Intet at bemærke

Punkt 3: Meddelelser fra de forskellige udvalg
Etablissementsudvalg v/Ole Rosdahl








Planer om fældning af træ ved parkeringspladsen bliver diskuteret, men der er
ikke noget nyt fra kommunen.
Den nye gummibelægning på rampen virker godt.
Bestyrelsen presser på for at få en helhedsplan for renovering af bygninger på
MAK, så klubben kan søge fonde.
Vanding af udendørsbanen er stadig udestående, og bunden er meget tynd, især
ned mod hegnet modsat indgangen.
Flere medlemmer har udtrykt, at den nye ridehusbund er tung. Der er sat ind
mht. vanding på midten.
Ole har talt med Skovrideren, og han har lovet at foldene på den anden side af
vejen bliver etableret i løbet af efteråret.
Der har været flere henvendelser omkring forskellige og uklare lukketider og at
porten mod rampen ofte bliver lukket tidligere end annonceret. Dette vil blive
taget op med APSet.

Ole / Kim

Rideskoleudvalg v/Mette Hørsman








Bestyrelsen diskuterede rideskoleundervisning og blev informeret om Bjarnes
bedring. Bestyrelsen laver et udkast til en præcisering af Bjarnes opgaver. Ole vil
som nævnt ovenfor indkalde anpartsselskabet til et møde også om rideskolen.
Bestyrelsen ønsker at oprette en fast telefon/kontor tid hos Bjarne.
Registrering af privatundervisning på skoleheste er blevet optimeret, så
bestyrelsen får det fulde overblik over, hvor meget hver hest går.
Der bliver oprettet nyt hold fredag morgen, og tirsdags holdene skal ændres.
Ikke alle rideskoleheste har en sadel – det bringer Ole op med APSet.
Ansvaret for rideskolestævner ligger under rideskolen. Bjarne har meddelt
bestyrelsen, at han står for organiseringen af det først kommende
rideskolestævne i henhold til de almindelige dressur og spring propositioner.
Bjarne lavet et udkast.

Kommunikationsudvalg v/Tina Schøn



Udmeldinger på hjemmesiden/facebook har virket godt over sommeren.
Nye potentielle ryttere/kunder har klaget over at det er svært at få fat i
undervisere.
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Ole diskuterer
med Kim

Stævneudvalg v/Eva Dybelund og Charlotte Jacobsen





Sløjfestævne planlægges d. 28 august. Tilmeldinger ser fornuftigt ud.
Bestyrelsen diskuterede, hvordan vi bedre kan passe på spring materialet. En
løsning med en spring vogn, der kan overdækkes, undersøges. Der er et forslag
om at sætte jernbeslag fra ridehuset op på husmuren ud mod banen, så de pæne
bomme kan hænge over jordhøjde.
På opfordring af Niels Goldsmith diskuterede bestyrelsen point-systemet til
klubmesterskabet. Der overvejs en ny model, dog tidligst i 2015.

Sponsorudvalg v/Ole Rosdahl


Beslagsmed Rasmus Olsen sponsorerer september stævnet, mens Charlottenlund
Hestehospital sponsorerer november stævnet. Ole taler med Kai Strøh angående
forårets stævne.

Caféudvalg v/Eva Dybelund


Caféen bliver bemandet fra arrangement til arrangement, og næste klubstævne
er dækket.

Automatudvalg v/Finn Bachmann


Ingen kommentarer – udvalget er velfungerende.

Arrangementsudvalg v/Mette Nielsen


Planen for efteråret/julen er under udarbejdelse:
o Voksen juleklip (børn er også velkommen): torsdag d. 27 november kl.
19:00.
o Julefrokost for personalet/bestyrelserne: forslag fredag d. 28 November
eller alternativt fredag d. 5 december på MAK (eventuelt).
o MAK Juleshow: lørdag d. 13 december.

Ryttermærkeudvalg v/Eva Dybelund


Linnea Hagedorn planlægger kurser i efteråret og planen bliver meldt ud så snart
den er klar.

Punkt 4: Regnskab/v. Lars Folkman


Aktivitetsniveauet i rideskolen er som planlagt, og indtjeningen fra
rideskoleholdene fra de første syv måneder af 2014 er fortsat pæn.
Privatundervisning på rideskoleheste står stille i august for at skåne hestene efter
sommerferien. Bestyrelsen holder øje med udviklingen i udgifter og aktiviteter og
fortsætter kampagnen for at hverve medlemmer og få folk til at betale
kontingent. MAK har p.t. 11 heste i budgettet, men det bliver nok nødvendigt at
justere op til 12.
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Lars

Punkt 5: Eventuel


Forslag om klinik fra Karin Dilou i horsemanship, måske henover en weekend
efter den almindelige holdundervisning er overstået. Bestyrelsen er positiv
overfor ideen, og vil forsøge at finde en dato – måske i november.

Næste Bestyrelsesmøde


Næste møde bliver onsdag d. 1/10 kl. 18.30 hos Ole.
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Ole og Mette

