Mattssons Rideklub
Referat af Bestyrelsesmøde den 7. september 2015
Hos Lars Folkmann
Deltagere
Ole Rosdahl, Lars Folkmann, Eva Dybelund, Mette Nielsen, Charlotte Jacobsen & Tina Schøn
Afbud fra Mette Hørsman
Karoline Skøt deltog også

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 7 SEPTEMBER 2015

REFERAT: TINA SCHØN

Dagsordens Punkt

Action

Punkt 1: Meddelelser fra Formanden





Onsdag d. 9 september er der møde mellem Ole, Lars og bestyrelsen for APSet.
Bestyrelsen er blevet informeret om, at Anne-Marie Rawlins i en verserende sag
om ejerskabet til en hest har beskyldt Kim Storm Pallesen for at have mishandlet
den omstridte hest. Kim har ladet hesten fotografere i vidners påsyn og har
desuden straks rekvireret en dyrlægeundersøgelse. Bestyrelsen afventer
dyrlægens udtalelse, hvorefter der tages stilling til en reaktion.
Betalingen af Karin Hoffmann er afsluttet.

Punkt 2: Gennemgang af referat fra sidste møde


Intet at bemærke.

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




Ingen udvikling siden sidste møde: etablissementet skal diskuteres med APSets
bestyrelse: blandt andet taget på ridehuset og aftalen med Desperado.
Ridehusbunden bliver udbedret onsdag morgen.
Kim gør en stor indsats for at holde bunden i ridehuset og på banen.

Rideskoleudvalg v/Mette Hørsman
 Karoline har optaget flere elever på holdene fra ventelisten og nye henvendelser
– der er nu ni på de fleste af holdene undtaget lørdagsholdene og børnehold. Nu
skal tingene lige falde på plads, før der optages flere nye ryttere.
 Der er i september 16 flere betalende elever end i august. Der er dog stadig
frafald, mest blandt børn.
 Hestesituationen er p.t. rigtig god med 11 skoleheste som klubben betaler
boksleje for og brugsret til Desperado, så vi kan lige bære ni elever per hold. Der
er mulighed for at låne endnu en hest; afhængig af udgiften til bokslejen. Baseret
på fremdrift, må der anskaffes flere heste.
 Der er oprettet et nyt hold søndag, og der kommer endnu et søndag morgen per
1 oktober.
 Det nuværende tirsdagsaftenhold bliver nedlagt for at give plads til springning.
 Karoline har plan om et tilbyde et nyt skovhold tirsdag morgen eller tirsdag
eftermiddag (afhængig af interesse) plus et springhold med Birgit om tirsdagen.
 Eneundervisning koster 150 kr.
 Ridehusoversigten skal opdateres.
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Kommunikationsudvalg v/Tina Schøn
Efter utallige hacker-angreb henover sommeren, er hjemmesiden flyttet til en ny host og
der er blevet installeret en sikkerhedspakke. Der indsamles email adresser, så vigtige
nyheder kan emailes direkte til medlemmer.
Stævneudvalg v/Eva Dybelund og Charlotte Jacobsen






Rasmus Olsens Cup: 19-20 september.
Sløjfedressur stævne 8 oktober.
Sløjfespring 23 oktober.
6-7 November – klubstævne: Charlottenlund Hestehospitals Cup.
Karoline vil planlægge et rideskolestævne.

Sponsorudvalg v/Ole Rosdahl


Ingen nyheder.

Caféudvalg v/Eva Dybelund


Cafeudvalget kører rigtigt fint. Eva kan ikke længere tilbyde sin arbejdsplads som
køkken.

Automatudvalg v/Finn Bachmann


Ingen kommentarer – udvalget er velfungerende.

Arrangementsudvalg v/Mette Nielsen






Juleklip for voksne (børn er velkomne) torsdag d. 26 november kl. 17:00 -19:00.
Julefrokost for bestyrelserne og personale d. 4 december i Rytterstuen.
Juleshow d. 12 december kl. 13:00 – 15:00.
D. 24 december: Julehilsen fra klubbens formand kl. 12:00
D. 31 december: Nytårshilsen fra Aps formand kl. 12:00.

Karoline

Ryttermærkeudvalg v/Eva Dybelund


Marina Boss Hagedorn kan ikke påtage sig undervisningen. Vi vil spørge Laura,
om hun er interesseret.

Punkt 4: Regnskab





Rideskolen er bagud i forhold til budgettet. Omkostningerne løber ikke fra os,
men omsætningen i rideskolen har i måneder været udfordret, hvilket viser sig på
bundlinjen, hvor der er et underskud.
Hvis tendensen som nu fortsætter, vil vi komme ud med et underskud, men den
økonomiske situation vil være vendt.
Bestyrelsen må overveje en prisstigning for holdridning. Vi vil sammenligne priser
med andre rideskoler i området.
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Lars

Karoline

Punkt 5: Eventuel


Aktiv efterår mandag, tirsdag og onsdag uge 42.

Næste Bestyrelsesmøde


Næste møde bliver torsdag d. 19 oktober kl. 18.00.
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