Mattssons Rideklub
Referat af Bestyrelsesmøde den 9. December 2013
Hos Tina Schön

Deltagere
Ole Rosdahl, Eva Dybelund, Kirsten Haastrup, Anne Catrine Thaarup, Mette Nielsen, Tina Schön & Lars Folkmann
Fraværende: Ingen !

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
Der har været afholdt endnu et koordinationsmøde mellem ApS og MAK.
Arbejdet med at skitserer en fremtidig helhedsplan for Mattssons går fremad, og der
forberedes en samlet ansøgning til diverse fonde om tilskud.
Etablering af folde v/Dyrehaven på den anden siden af vejen er planlagt til at gå i gang
her til foråret.
Det kommunale tilskud til en ny maskine søges konverteret til etablering af
sikkerhedsbelægning på gulvet på rampen og/eller i staldene.
Mette Horsmann har tilbuds sin hjælp til at lede sikkerhedsarbejdet på MAK, d.v.s.
etablering af lovpligtige APV m.v. For at sikre at vi følger lovens ånd og bogstav, skal
der bl.a. etableres løbende kommunikation af regler, ligesom disse skal lægges på
web.

Eva / Tina

Ole

Punkt 2: Gennemgang af referat fra sidste møde
•

Der følges op på actions fra sidst under de relevante punkter.

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

Ud over formandens bemærkninger intet nyt

Rideskoleudvalg v/Anne Catrine Thaarup
•

Der har været afholdt et møde med Maria og Bjarne omkring registrering af
aktiviteter, undervisning m.v.

Juniorudvalg v/Mette Nielsen & Kirsten Haastrup
•
•

Julekliparrangementet forløb godt med glade deltagere.
Fremover udvides deltagergruppen til at omfatte børn OG voksne, idet
sidstnævnte har udtrykt ønske om at deltage.

Kommunikationsudvalg v/Tina
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•

•
•

Facebook er nu oppe at køre, og har bevist sit værd i.f.m. det sidste stævne:
Aftenen før blev justeringer til startlisten kommunikeret på Facebook, og blev
hurtigt set af 334 personer.
På hjemmesiden arbejdes på at få nye billeder af rideskolehestene på.
Nyhedsbrevet er vanskeligt at gennemfører p.g.a. manglende information /
nyheder.

Tine/AC

Barudvalg v/Eva Dybelund
•

Der arbejdes på at få flere personer til at være aktive i baren da dette er ganske
arbejdskrævende.

Automatudvalg v/Finn Bachmann
•

Intet at bemærke

Sponsorudvalg v/Kirsten Haastrup
•
•

Der mangler at blive indbetalt 5.000 kr. fra to forskellige sponsorer
Alle skabe er udlejet til nye priser.

Arrangementsudvalg v/Mette Nielsen
•
•
•
•

Lucia optog gennemføres 13 DEC 2013
Juleshow som er planlagt til 15. DEC fra 11-13.
Juleafslutning med taler som vanligt 24 DEC klokken 12:00 og
Vi ønsker hinanden GODT NYTÅR den 31 DEC 12:00

Stævneudvalg v/Eva Dybelund
•
•

Stævner for 2014 er under planlægning. Som udgangspunkt arbejder vi med 4
klubstævner, 3 rideskolestævner og 3-5 sløjfestævner.
Dyrlæge Jarløvs arrangement 28/11 var en sucess, og planlægges gentaget 3/32014

Ryttermærkeudvalg v/Eva Dybelund
•

Ride mærke III fik et underskud, og vi kommer til at se på priserne fremover.

Ole
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Punkt 4: Regnskab
•

Regnskabet for 2013 tegner til at blive utilfredsstillende, og det må tilskrives flere
forhold.
1. Driften er i 2013 præget af den ledelsesmæssige omstrukturering samt
aktiviteten med teateret.
2. Aktiviteten i undervisningen er for lav, og der skal værges nye elever
3. Vore interne procedurer til registrering af elever og indtægter herfra er
for dårlig og skal rette op og

•

Inden vi lægger budget for 2014 afholdes et møde med Bjarne omkring
rideskolen, m.h.p. etablering af de fornødne rutiner til at sikre en god daglig drift.

•

På grund af økonomien indføres som aftalt nye priser på undervisningen per 1.
januar 2014. I den konkrete prissætning skal vi se på de omkringliggende
klubbers prisniveau, idet vi tilstræber at ligge nogenlunde på niveau hermed.

Punkt 5: Eventuel
•

Fremover bør Bjarne deltage på bestyrelsesmøderne efter behov.

Ole

Næste Bestyrelsesmøde

Afholdes 16 JAN 2014 klokken 18:00 hos Mette Nielsen.
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