Mattssons Rideklub
Referat af Bestyrelsesmøde den 1 oktober 2014
Hos Ole Rosdahl
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 (GF)

MAK BESTYRELSESREFERAT 1 OKTOBER 2014

REFERAT: TINA SCHØN

Dagsordens Punkt

Action

Punkt 1: Meddelelser fra Formanden
D. 15 september mødtes formanden og næstformanden med APS’et hvor en gensidig
briefing mellem de to bestyrelser fandt sted.

Punkt 2: Gennemgang af referat fra sidste møde


Intet at bemærke.

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







Træet på parkeringspladsen består, men hegnet bygges om.
Kommunen har påtalt den ulovlige parkering af trailere fra MAK på
parkeringspladsen, ligesom hestepærer skal renses op. Information om regler er
hængt op og sat på hjemmesiden.
Bestyrelsen presser stadig på for at begynde processen omkring en udarbejdelse af en
helhedsplan for renoveringen af MAK for at fonde kan søges.
Skovrideren har meddelt, at arbejdet på opførsel af foldene overfor MAK påbegyndes.
Ridehusbunden er for dyb - der skrabes et lag af.

Rideskoleudvalg v/Mette Hørsman






Bjarne har fået en opdateret beskrivelse af opgaver i rideskolen. Det er besluttet
af oprette en fast telefontid tirsdag til fredag kl. 12:00 – 13:00.
Rideskolestævnet d. 26 september blev ikke afholdt. Der planlægges et nyt
rideskolestævne d. 21 november.
Rekruttering af skoleryttere til hold er svært p.t. Folk ønsker at ride i hverdagen
om aftenen, ikke i weekenden. Rideskolen har nedlagt flere hold siden sommer.
Der kommer i mindre omfang parter (udvalgte ryttere) på udvalgte heste om
søndagen – og man søger at øge privatundervisning på skolehestene i
weekenden.
Vi har ti heste i rideskolen på MAK og Desparado der bliver stillet til rådighed af
Kim. Saxo står p.t. hos Bjarne efter fejlbehandling af smed.

Kommunikationsudvalg v/Tina Schøn


Al kommunikation om generelle ændringer skal ske via klubbens officielle
hjemmeside , facebooksiden og opslagstavlen i rytterstuen.

Stævneudvalg v/Eva Dybelund og Charlotte Jacobsen




Sløjfe stævne onsdag d. 8 oktober.
Klubstævne Charlottenlund Hestehospitals cup 15-16 November.
Sløjfedressur mandag d. 1 december.
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Ansøgning om næste års stævner er indleveret.

Sponsorudvalg v/Ole Rosdahl


Ole taler med fremtidige stævner sponsorer.

Caféudvalg v/Eva Dybelund



Caféen bliver bemandet fra arrangement til arrangement.
Gitte har været behjælpelig til de seneste stævner: men hun er ikke hjemme til
stævnet d. 15-16 november, så der mangler hjælpere!!

Automatudvalg v/Finn Bachmann


Ingen kommentarer – udvalget er velfungerende.

Arrangementsudvalg v/Mette Nielsen



Der arbejdes på voksenjuleklip d. 27 november og julefrokost for bestyrelse og
personale d. 28 november.
Juleaftensdag: Diskussion af årets MAK rytter.

Ryttermærkeudvalg v/Eva Dybelund



Linnea forsøger at oprette et ryttermærke 3 hold her i efteråret.
Linnea har meddelt, at hun stopper som ryttermærkeunderviser i 2015. Vi
undersøger muligheden for en ny ryttermærkeunderviser i 2015.

Punkt 4: Regnskab


Indtjeningen fra rideskolen er lidt foran budgettet, hvilket især skyldes aktiviteter
i perioden fra Januar til sommerferien, men medlemstallet faldende og det er
blevet svært at rekruttere skoleryttere til hold. Når udgifter fraregnes indtægter
er vi lidt bagud i forhold til budgettet.

Punkt 5: Eventuelt




Vi undersøger mulighed for at få en bomvogn; vi skal bruge materiel der kan
trækkes af en traktor.
Der er planlagt møde angående horsemanship arrangement til februar eller
marts.
Vi har fået en henvendelse angående Kinesiske unge på dannelsesmøde sommer
2015. Ole undersøger hvad der ligger i det.

Næste Bestyrelsesmøde


Næste møde bliver torsdag d. 6 november kl. 18.00 hos Lars.
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Lars

