Mattssons Rideklub
Referat af Bestyrelsesmøde den 12. januar 2015
Hos Lars Folkmann
Deltagere
Ole Rosdahl, Lars Folkmann, Eva Dybelund, Mette Nielsen, Charlotte Jacobsen, Mette Hørsman & Tina Schøn
Bjarne Schrøder deltog i en del af mødet.

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 12 JANUAR 2015

REFERAT: TINA SCHØN

Dagsordens Punkt

Action

Punkt 1: Meddelelser fra Formanden
Bestyrelsens oplæg til rideskolens strategiplan og opgavefordelingen for 2015, der
blev udviklet efter fald i aktivitetsniveauet og elevantallet, blev diskuteret med
Bjarne. Bestyrelsen har været nødt til at reducere lønudgifterne i forhold til
rideskolens aktuelle aktivitetsniveau, hvilket har medført en ændring i lønrammen til
rideskoleassistent.

Punkt 2: Gennemgang af referat fra sidste møde


Intet at bemærke

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


Ingen kommentarer

Rideskoleudvalg v/Mette Hørsman




Flere elever har henvendt sig angående ridedage i 2014. Antal af ridedage er
baseret på et gennemsnit på 4 ridedage per måned undtagen juli, hvor der er
sommerlukket. En opgørelse over året viser imidlertidigt, at mandagsholdene
manglede 3 ridedage for 2014 af forskellige årsager. De skal refunderes herfor.
Opgørelsen viser endvidere, at de øvrige hold opfylder gennemsnittet for
kalenderåret 2014. Mette H giver Christian på kontoret besked om refusionen og
svarer tilbage til de elever, der har henvendt sig. Rideskoleudvalget og
stævneudvalget har koordinere kalenderåret 2015 således at de planlagte
aktiviteter for klubben kan gennemføres med mindst mulig forstyrrelser, således
at undervisningen i rideskolen kan gennemføres som planlagt.
Virum skole har taget kontakt: Skolen gennemfører en valgfagsuge for 70 elever,
hvor de gerne vil give dem have en hesteoplevelse. De vil gerne komme på MAK
til et arrangement (hvor de hører om heste, får lov at klappe, strigle og sidde lidt
på en hest) i grupper af ca. 20 elever d. 20-22 januar. Indkomsten fra
arrangementet er begrænset, men bestyrelsen vil gerne vise MAK frem til 70
potentielle elever i rideskolen.

Kommunikationsudvalg v/Tina Schøn


Hjemmesiden skal opdateres med stævne information. Nye billeder skal tages af
bestyrelsesmedlemmer/personale. Kontortiderne opdateres.
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Mette H følger op
Med Christian

Stævneudvalg v/Eva Dybelund og Charlotte Jacobsen


Klubstævner:
o 14-15 marts Barney Cup
o 30-31 maj Nils og Josephine Cup
o 19-20 september (sponsor tbc)
o (tbc)

Sponsorudvalg v/Ole Rosdahl


Sponsorer til de første klubstævner er identificeret – der skal findes sponsorer til
de to sidste stævner.

Eva og Ole

Caféudvalg v/Eva Dybelund


Caféen bliver bemandet fra arrangement til arrangement. Vi mangler bemanding
til næste stævne.

Eva undersøger
muligheder for
næste stævne.

Automatudvalg v/Finn Bachmann


Ingen kommentarer – udvalget er velfungerende.

Arrangementsudvalg v/Mette Nielsen


Generalforsamling d 12 marts kl. 19:30 på Peter Lieps Hus. Sponsorater til
ærespræmier skal på plads. Forslag til generalforsamlingen skal indsendes til
bestyrelsen inden 1 februar. Pokaler for rideskoleklubmesterskabet skal
indsamles.



Horsemanship clinic med Karin Dilou lørdag d. 28 februar kl. 10:00 – 12:00 og
igen 13:30 – 16:00. Entre 100 kr. Sandwich kan købes. Kontant betaling ved
ankomst. Tilmelding på liste i rytterstuen eller på email til Charlotte.



Forårsfesten planlægges: forslået dato er d. 24 april.

Ryttermærkeudvalg v/Eva Dybelund


Intet at bemærke.
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Mette N står for
kontakt med
Peter Lieps Hus.
Tina sender
indkaldelse ud.
Ole taler med
Gitte H og Hertz.
Eva samler
pokaler.
Tina laver
annonce. Ole
kontakter Karin

Mette N.

Punkt 4: Regnskab


I 2014 ser det foreløbigt ud til at rideskolen har mistet elever og aktiviteter, og at
udgifterne har været for høje. Bestyrelsen har dermed været nødt til at sætte en
grænse for den timelønnede undervisningsassistents timetal. Der sættes
endvidere ind med tiltag for at få flere nye ryttere i rideskolen.

Næste Bestyrelsesmøde


Næste møde bliver mandag d 9 marts kl. 17:30.
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