Mattssons Rideklub
Referat af Bestyrelsesmøde den 31. Januar 2018
Hos Ann-Sophie
Deltagere
Lars Folkmann, Charlotte Jacobsen, Dorrit Vanglo, Gitte Hagedorn, Karoline Skøtt og Ann-Sophie Iuel Brockdorff.
Forhindret: Betina Folkmann
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Meddelelser fra Formanden
Gennemgang af referat fra sidste møde
Behandling af udvalgte punkter
Regnskab og økonomi.
Kort orientering fra udvalg:
a) Rideskole
b) Kommunikation
c) Stævner
d) Arrangementer
e) Sponsorer
Eventuelt.

Dagsordens Punkt
Punkt 1: Meddelelser fra Formanden
Forslag til ændring af den faste dagsorden forelagt og vedtaget
Punkt 2: Gennemgang af referat fra sidste møde
Ingen kommentarer
Punkt 3: Udvalgte punkter
a.

Status på MAK 2020 (Lars)
Sagen skrider fremad og projektgruppen har i første omgang bedt om samtale med kommunen.

b.

Tirsdagsspringning
Der har fra flere medlemmer været udtrykt et ønske om fornyelse af undervisning og koncept, som nu har
kørt godt i nogle år. Bestyrelsen undersøger mulighederne for ny underviser og struktur og vil komme med
et konkret forslag.

c.

Der skal findes nyt bestyrelsesmedlem til afløsning for Betina i 2018.
Dorthe er på valg i år og ønsker genopstilling.
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d.

Generalforsamling 2018
Der indkaldes til Generalforsamling den 22. marts. Indkaldelse vil blive sendt ud via mail, idet hjemmesiden
pt har tekniske problemer. Referat fra sidste års Generalforsamling er ej heller pt. tilgængelig på
hjemmesiden, p.g.a de tekniske problemer, men vil blive sendt ud via Nyhedsbrev.
Lars laver oplæg til Generalforsamlingen, som vil blive sendt ud til alle bestyrelsesmedlemmer til
gennemgang.

Punkt 4. Regnskab og økonomi
Regnskab for 2017 blev fremlagt og budget for 2018 præsenteret. Intet at bemærke.
Punkt 5. Kort orientering fra udvalg:
a)

Rideskole
Juniorudvalget har deltaget i online konkurrence ”DM til hest”
Der kommer en artikel i NORD om junior-rytterne
Der er en rideskolehest (Damita), der er langtid-syg.

b) Kommunikation
Der er Nyhedsbrev på vej.
Der er stadig problemer med hjemmesiden. Der er behov for ekstern teknisk bistand, som vi vil
iværksætte og herefter vil Chris Jørgensen assistere med back-up og opdateringer så snart de
tekniske problemer er løst.
c)

Stævner
Der er foreløbigt planlagt et stævne. Afventer plan fra Distrikt 1 før yderligere stævner kan
planlægges.
Der er kommet nye stævneregler.

d) Arrangementer
Arrangementskalender 2018 opdateret.
e)

Sponsorer
Der er ansøgt om hjertestarter fra TrygFonden – afventer svar i marts
Nathalie HorseCare og St. Hippolyte har givet tilsagn om sponsorater tilde næste stævner

Punkt 6. Eventuelt
Gitte har lavet et udkast til ”Velkommen til MAK”-folder, som alle nye ryttere kan få udleveret. Denne skal
færdigarbejdes, og vil herefter blive lagt frem til distribution.
Næste bestyrelsesmøde mandag den 16.04.2018 hos Dorthe
To do
Kontakte St Hippolyte og/eller Nathalie HorseCare vedr. stævne 17. og 18/3
Information vedr. opskrivning til leje af skab skal sættes ind på hjemmesiden
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