Mattssons Rideklub
Referat af Bestyrelsesmøde d. 6 november 2014
Hos Mette Nielsen
Deltagere
Ole Rosdahl, 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

MAK BESTYRELSESREFERAT 6 NOVEMBER 2014

REFERAT: TINA SCHØN

Dagsordens Punkt

Action

Punkt 1: Meddelelser fra Formanden
Bjarne er godt i gang med opgaverne på den nye opdaterede liste. Den faste telefonog kontortid virker godt og er blevet vel-modtaget. Bjarne arbejder stadig på nedsat
tid. Mette og Ole holder et opfølgende møde med Bjarne.
Finn Bachmann har stillet et forslag om at anskaffe en hjertestarter til MAK.
Bestyrelsen besluttede at købe udstyret og også at arrangere kurser i førstehjælp og
hjertestarter.

Mette og Ole

Ole

Det indskærpes at alle skal ride med hjelm.

Punkt 2: Gennemgang af referat fra sidste møde


Intet at bemærke

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





Gummibelægning på rampen fungerer rigtigt godt.
De to nye folde er ved at være færdigetablerede, men der er lavet en fejl mht
bunden. Dette skal rettes, før foldene kan tages i brug. Foldene skal være helt
færdige før der bliver åbnet for brug af dem. Retningslinjer for brug skal
diskuteres med APSet
Bestyrelsen tager det totale forbud mod longering i ridehuset op med den daglige
leder.

Ole og APS

Rideskoleudvalg v/Mette Hørsman







Rideskolehestene er gennemgået af Helge (dyrlæge) og Bjarne. Bestyrelsen vil
gennemgå dyrlægens vurdering med APSet.
Rideskolens sadler skal gennemgås generelt.
Muligheden for undervisning af 70 børn fra Virum jvf. skolereform undersøges.
Arrangementer for rideskoleryttere angående sikkerhed er på tegnebrættet.
Bestyrelsen overvejer hvordan vi kan øge aktivitetsniveauet – muligvis gennem
en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleryttere.
Rideskoleryttere efterlyser partsaftaler på rideskoleheste på skrift, så reglerne
ligger fast. Partsaftaler skal benyttes i begrænset omfang, som en undtagelse.

Ole
Sadelmager
Bjarne
Mette og Tina
Mette

Kommunikationsudvalg v/Tina Schøn





MAKs hjemmeside havde 6000 besøg sidste måned. Mange bruger pc og
telefoner til besøg. I gennemsnit bruger besøgende 2.5 minutter på
hjemmesiden.
MAKs Facebookside blev besøgt 1664 gange sidste uge.
Hjemmsiden skal opdateres og vigtige informationer skal være lettere
tilgængelige.
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Tina

Stævneudvalg v/Eva Dybelund og Charlotte Jacobsen
Stævneudvalget







Charlottenlunds Hestehospital Cup d. 15-16 november har mange tilmeldinger.
Der er rideskolestævne d. 21 november. Propositioner er sendt ud. Linnea
Schmidt bliver dommer. Bjarne overtager organiseringen af rideskolestævner
efter dette stævne.
Aften sløjfedressurstævnet finder sted d. 1 december.
Det undersøges om klubmesterskab pointoptælling kan ændres til næste år, så
ryttere motiveres til at komme videre i udvikling.
Der er et ønske om at arrangere et dressurkursus med Sarah Bisgaard i
begyndelsen af 2015.

Stævneudvalget

Stævneudvalget
Eva og Charlotte
Ole

Sponsorudvalg v/Ole Rosdahl


Sponsorer til de næste klubstævner skal findes. Ole spørger Kai Strøh om Barney
vil være sponsor til første 2015 stævne.

Ole

Caféudvalg v/Eva Dybelund


Caféen bliver bemandet fra arrangement til arrangement. Der mangler hjælpere
i caféen til d. 15-16 november.

Automatudvalg v/Finn Bachmann


Ingen kommentarer – udvalget er velfungerende.

Arrangementsudvalg v/Mette Nielsen







Juleklip for voksne (børn er også velkomne) d. 27 november kl .19:00. Der kan
købes glögg, chokolade og æbleskiver. Opslag er på tegnebrættet.
Julefrokost for personale og bestyrelser d. 28 november kl. 18:00. Alle
medbringer pakker til pakkeleg.
Juleafslutning planlægges til d. 13 december med juleshow, julemand og salg af
glögg og æbleskiver.
Horsemanship arrangement planlægges lørdag d. 28 februar 10:00-12:00 og igen
13:30 – 16:00.
Skodsborg arrangementet/kursus for unge kinesere undersøges nærmere.
Årets MAK rytter blev diskuteret.

Ryttermærkeudvalg v/Eva Dybelund


Ryttermærker 3 undervisning er i gang.

Punkt 4: Regnskab


Indtjening i rideskolen kører efter budget. Omkostninger er stadig en udfordring.
Bestyrelsen holder øje med situationen.
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Mette N

Mette H og Mette
N

Ole

Punkt 5: Eventuelt




Prøver på foder til nøjsomme heste fra H. H. Care, Fazer Light er ankommet.
Agronom kommer og holder et foredrag.
Charlotte og Eva tager til møde i Distrikt 2 angående 25-års tilskudsreglen.
Brandsikkerhed blev diskuteret. Bestyrelsen vil anmode den daglige leder om at
få elektriske installationer, brandmateriale og evakueringsplaner efterset.
Personalet skal instrueres og adgangsforhold skal afklares.

Næste Bestyrelsesmøde


Næste møde bliver mandag d. 12 januar hos Lars.
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Eva

Mette H og Ole

