Mattssons Rideklub
Referat af Bestyrelsesmøde den 24 oktober
Hos Mette
Deltagere
Lars Folkmann, Mette Nielsen, Charlotte Jacobsen, Dorthe Scheutz, Betina Folkmann og Tina Schøn.
Karoline Skøt

Bestyrelsens faste dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.

Meddelelser fra Formanden
Gennemgang af referat fra sidste møde
Meddelelser fra udvalgsformænd
Regnskabsgennemgang
Eventuelt

MAK BESTYRELSESREFERAT 24 OKTOBER 2016

REFERAT: TINA SCHØN

Dagsordens Punkt

Action

Punkt 1: Meddelelser fra Formanden
 Der er etableret en aftale med Travbanen omkring betaling for parkering af
trailere for interesserede. Henvendelse skal ske til Lars.
 Bestyrelsen har modtaget Niels Goldschmidts forslag omkring en klubaften med
berider Lars Birkedal. Bestyrelsen synes det er en rigtig fin ide, men det er vigtigt
at økonomien balancerer.
 Springundervisning om tirsdagen er nu rykket ind i ridehuset. Lars tager kontakt
med undervisere om planen for tirsdag, så tiderne bruges bedst muligt.

Lars

Punkt 2: Gennemgang af referat fra sidste møde
 Ingen kommentarer

Punkt 3: Meddelelser fra de forskellige udvalg
Etablissementsudvalg v/Lars Folkmann
 Der er løbende kontakt mellem Lars og Chris.
 Egetræet på den bageste fold på den anden side af vejen smider agern, som er
giftige for heste. Lars taler med Skovrideren.
Rideskoleudvalg v/Karoline
 Rideskolen kører fint, og mange skoleryttere er aktive.
 Hestesituationen: det er ved at blive koldt, og hestene er mere urolige i skoven,
leje af heste til eneture i skoven begrænset.
 Hestehandler er tilkaldt: en skolehest skal skiftes.
 Aktiv efterår blev aflyst pga for får tilmeldte.
 Karoline arbejder med ideen om et hold med fokus på horsemanship og firmarideevents.
Kommunikationsudvalg v/Tina Schøn og Dorthe Scheutz
 Indmeldelse kan nu foregå fra hjemmesiden.
 Hjemmesiden har ca 3440 sidevisninger pr måned og det er primært
undervisning og priser der åbnes.
 Kommunikationen på facebook virker – opslagene kommer ud til mange.
 Arbejdet med nyhedsbrevet fortsætter – indholdet skal være kort og aktuelt.
 DRF optegnelser skal opdateres.
Stævneudvalg v/ Charlotte Jacobsen
 Charlottenlund Hestehospitals Cup 29.-30. Oktober med 37 starter i dressur og
61 i spring. Tattersaal sender en stor delegation af ekvipager.
 Sløjfespring d. 12. november fra kl. 14:00.
 Sløjfe dressur d. 19. November kl. 14:00
 Sløjfe dressur d. 17. December kl. 14:00.
De to første sløjfestævner sponsoreres af Barney. Der mangler sponsor til jule stævnet.
 Flere skoleryttere starter klubstævner.
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Lars

Karoline

Tina

Charlotte og
stævneudvalg

Sponsorudvalg v. Dorthe Scheutz
 Kai Strøh sponsorer de to førstkommende sløjfestævner. Desuden er St. Hippolyt,
Blue Hors Care og Rytterstuen præmiesponsorer. Flere breve er sendt ud til
mulige sponsorer.
 De nye spring er målt op, og nu skal der indhentes tilbud på sponsor plader.
 Andre sponsorater overvejes: klassesponsorater til stævner, salg af jule til og fra
kort f.eks.
 Der er stadig veste og trøjer på lager i klubshoppen. Dorthe vil lave et nyt opslag.
Arrangements og forretningsudviklingsudvalg v/Mette Nielsen og Betina Folkmann
 Juleklip for voksne torsdag d. 24 november kl. 17:00.
 Julefrokost for bestyrelser og personale: fredag d. 25 november kl. 19:00.
 Juleshow d. 10 december: Mette, Betina, Dorthe og Karoline vil sætte sig
sammen og udvikle ideer.
 God jul, d. 24 december – formand Lars Folkmann ønsker glædelig jul.
 Godt Nytår, d. 31 december – formanden for APSet Chris Winther ønsker godt
nytår.
 Mattsson jagten og Hubertus trækker tilskuere, og klubben vil forsøge at tjene
lidt på at arrangere traktementer før/efter jagt.
 Forårsfest og grill arrangement for skoleryttere skal gentænkes og arrangeres
igen i 2017.

Dorthe

Mette og Betina

Punkt 4: Regnskab /v Dorthe Scheutz og Lars Folkmann






Omsætningen er flot, men ændrede tilskud gør, at der stadig mangler lidt for at
nå budgettet.
Holdene er godt fyldt op i rideskolen, og indkomst fra rideskoleundervisningen og
leje af skoleheste er over budget. Lønningerne følger budgettet.
Der er kommet flere voksne medlemmer, men klubben mangler kontingent
indtægt og aktivitetstillæg fra unge. Desuden betyder aflysning af aktivt efterår
en manglende indtægt.
Lokaletilskudsregler er ændret, hvilket giver mindre i indtægt end forventet.

Næste Bestyrelsesmøde


Mødet efter bliver mandag d. 9 januar 2017 hos Dorthe.

Eventuelt


Fælles arbejdsdag bliver skudt til foråret.
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Dorthe & Lars

