Mattssons Rideklub
Referat af Bestyrelsesmøde den 9 januar
Hos Dorthe
Deltagere
Lars Folkmann, Mette Nielsen, Charlotte Jacobsen, Dorthe Scheutz, Betina Folkmann og Tina Schøn.
Desuden deltog rideskolechef Karoline Skøt

Særlig dagsorden:




Evaluering af 2016
Budget 2017
Generalforsamling
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Evaluering 2016
Budget 2017
Generalforsamling
Bestyrelsen efter Generalforsamling
Meddelelser fra Formanden
Gennemgang af referat fra sidste møde
Meddelelser fra udvalgsformænd
Regnskabsgennemgang
Eventuelt
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Dagsordens Punkt

Action

Evaluering 2016
Ifølge de foreløbige tal, ser det ud til, at resultatet for året bliver et mindre underskud.
Rideskoleundervisningen går rigtigt godt. Omsætningen i rideskolen var 20% højere i
2016 end det i 2014, og ender bedre end budgettet. (2015 var et år med overgang til
Karoline som Rideskolechef). Kontingentindtægten er også fin pga. tilgang af nye
medlemmer. Aktivitetstilskuddet er lavere end budgettet, og klubben har fået mindre i
lokaletilskud.
Stævner og arrangementer er steder, hvor klubben tjener penge og bestyrelsen skal
vurdere, hvordan dette kan optimeres i fremtiden.
Stævner: har givet et pænt overskud, og det har cafeen også.
Arrangementer: løber lige præcis rundt. Bestyrelsen må gennemgå arrangementer og
vælge, hvad der skal prioriteres. Arrangementsudvalget laver en kalender for 2017.

Dorthe taler med
Christian om at få
de sidste
posteringer på
plads

Budget 2017
I udkastet til budgettet for 2017 ligger omkring nul. Rideskolen har nået det mulige
maksimale undervisningsniveau med det nuværende antal heste og menneskelige
ressourcer. Lønninger ligger på samme niveau som 2016. Indtægter/udgifter fra stævner
og arrangementer ligger på samme niveau som 2016.

Generalforsamling
Arrangementsudvalget vil undersøge muligheder for steder til Generalforsamlingen.
Klubben giver lidt mad, mens medlemmer selv må købe drikkevarer. Bestyrelsen arbejder
mod at afholde Generalforsamlingen mandag d. 20 marts – alternativt d. 27 marts.
Forslag til Generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 1 februar.

Bestyrelse efter Generalforsamling
Der skal findes nye medlemmer til bestyrelsen. Mette og Tina ønsker at udtræde af
Bestyrelsen.

Punkt 1: Meddelelser fra Formanden
 Intet at bemærke.

Punkt 2: Gennemgang af referat fra sidste møde
 Ingen kommentarer
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Betina
undersøger steder
Tina
kommunikerer
omkring frist for
forslag

Lars

Punkt 3: Meddelelser fra de forskellige udvalg
Etablissementsudvalg v/Lars Folkmann
 Der er løbende kontakt mellem Lars og Chris.
Rideskoleudvalg v/Karoline
 Der er lidt nedgang i undervisningen i januar, som er en tung måned. Samtidig er
der flere som viser interesse, så aktivitetsniveauet forventes tilbage igen, så snart
det bliver lidt varmere.
 I en kort periode, kører der en partordning på nogle af rideskolehestene.
 Kavalet er blevet solgt.
 Miljøtræning var en succes, og kurset fortsætter både for ”nye ryttere” eller
niveau II for de der allerede har været med d. 4 februar kl. 14:00. Tilmelding på
listen i rytterstuen.
Kommunikationsudvalg v/Tina Schøn og Dorthe Scheutz
 Nyhedsbrev skal ud i forbindelse med generalforsamling. Opsamling omkring nye
tiltag meldes ud i samme forbindelsen.
 Hjemmesiden og facebook opdateres løbende.
Stævneudvalg v/ Charlotte Jacobsen
 De tre klubstævner ligger i hhv. 25-26 Februar, og igen i Juni og September.
 Desuden planlægger vi tre indendørs sløjfestævner: sløjfedressur d. 18 marts og
sløjfespring d. 25 marts.
Sponsorudvalg v/Dorthe Scheutz
 Vi søger sponsorer til vores stævner.
 Der tages kontakt til rideudstyrsbutikker i omegnen.
Arrangements og forretningsudviklingsudvalg v/Mette Nielsen og Betina Folkmann
 Bestyrelsen har besluttet at lave en analyse af indtjening på 2016 arrangementer
med henblik på beslutning omkring fremtidige arrangementer; hvad skal
organiseres og i hvilken form. Der er behov for at ryste posen og komme op med
nye ideer.
 Der er visse arrangementer der skal fortsætte, mens andre skal gentænkes.

Punkt 4: Regnskab /v Dorthe Scheutz & Lars Folkmann


Se punkt 1.

Næste Bestyrelsesmøde


Det næste bestyrelsesmøde er torsdag d. 23 februar hos Charlotte.

Eventuelt
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Karoline

Tina

Charlotte og
stævneudvalg

Karoline/Dorthe

Mette og Betina

