Mattssons Rideklub
Referat af Bestyrelsesmøde den 18. Januar 2016
Hos Mette Nielsen
Deltagere
Ole Rosdahl, Lars Folkmann, Mette Nielsen, Mette Hørsman, Charlotte Jacobsen, Eva Dybelund, Tina Schøn og
Karoline Skøt.

Bestyrelsens faste dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.

Meddelelser fra Formanden
Gennemgang af referat fra sidste møde
Meddelelser fra udvalgsformænd
Regnskabsgennemgang
Eventuelt (General Forsamling)
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Dagsordens Punkt

Action

Punkt 1: Meddelelser fra Formanden
Ole





Ole har søgt Trygfonden om hjertestarter og kursus i brugen af den.
Det er tilladt at longere i ridehuset om vinteren.
Ole har skrevet til Anne-Marie Rawlins vedrørende tvisten mellem Kim Storm og
hende omkring en hest.
Ole og Lars tager snarest et møde med APS’et omkring økonomi.

Ole og Lars

Punkt 2: Gennemgang af referat fra sidste møde


Intet at bemærke

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


Klubbens nye springmateriel er ankommet, og er klar til brug. Det gamle
springmateriel skal gennemgås med henblik på at få smidt det ud der ikke
længere kan bruges.

Rideskoleudvalg v/Karoline







Der er oprettet to nye hold, og desuden gennemføres der drop-in hold en til to
gange om ugen med mellem fire og seks ryttere.
Om tirsdagen, springer fire skoleheste – resten af skoleflokken holder fri. De fire,
der springer tirsdag gives, så vidt muligt, en fridag en af de andre dage hver uge.
Karoline har sit team på plads: Marina B. Hagedorn, Niels Goldschmidt og Laura
Inez Björkman som undervisere, og Marie-Louise Stender som back-up. Juliane
Hansen har overtaget skovholdet lørdag morgen fra Anna Ternvig.
En rideskolehest er returneret til Frederiksen, da den smed af. Der er mindre
belastning på holdene her i vintermånederne, så der kommer ikke en ny p.t.
Der er bestilt tandlæge d. 22 januar. Holdene er aflyst, og ridehuset er åbent for
ridning hele dagen
Tina

Kommunikationsudvalg v/Tina Schøn


Hjemmesiden/facebook opdates, når udvalget modtager nyheder. Hjemmesiden
har fungeret fint siden installation af sikkerhedspakke.

Stævneudvalg v/Eva Dybelund og Charlotte Jacobsen





Udvalget venter på Distrikt 1 mht. godkendelse af stævnedatoer i 2016.
Stævneudvalget mangler medlemmer. Charlotte vil forsøge at skabe et team af
gode hjælpere ved førstkommende stævne. Udvalget kan derefter bygges op.
En opgave for udvalget fremadrettet er at revidere reglerne for
klubmesterskabet.
Klubmesterskabet om Guldpisken (LB spring) deles af to ryttere.
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Charlotte

Eva/Charlotte
Charlotte




Der er planer om at inkludere specifikke klasser for skoleryttere under
klubstævner, så klubmesterskabet for skoleryttere kan komme i gang igen.
Det overvejes at tilbyde klasser for para-ryttere i klubstævner.

Sponsorudvalg v/Ole Rosdahl



Kaj Strøh vil gerne være sponsor ved første stævne i 2016 ”Barney Cup”.
Josephine og Nils, Beslagsmed Rasmus Olsen og Charlottenlunds Hestehospital vil
være sponsorer for de følgende stævner 2016.

Ole

Caféudvalg v/Eva Dybelund


Caféen bemandes af Mads Hansen.

Automatudvalg v/Finn Bachmann


Ingen kommentarer – udvalget er velfungerende.

Arrangementsudvalg v/Mette Nielsen


MAKs forårsfest 2016 finder sted d. 29 april. Nye ideer til underholdning
overvejes.

Mette N.

Ryttermærkeudvalg/klar-parat-start v/Eva Dybelund


Laura er klar til at overtage undervisning af ryttermærker. Planen er at
gennemføre et ryttermærke og en til to klar-parat-start kurser i 2016.

Punkt 4: Regnskab


Regnskabet for 2015 viser et underskud. Bestyrelsen lægger op til et realistisk
budget for 2016. Priserne for rideskoleundervisning er sat op 1 januar 2016, og
bestyrelsen ønsker ikke at sætte kontingentet op før 2017.
Regnskabet/budgettet skal være klar til omdeling før general forsamling.

Lars

Punkt 5: Eventuel – i dag General Forsamling


Generalforsamling finder sted tirsdag d. 15 marts kl. 19:30 på Peter Lieps.
Bestyrelsen har besluttet at udvide fristen for indkomne forslag til 15 februar.

Næste Bestyrelsesmøde


Næste bestyrelsesmøde er d. 15 marts kl. 18:00.
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Mette N.

