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Mattssons Rideklub 

Referat af Bestyrelsesmøde den 16. april 2018   

Hos Dorthe 

Deltagere 

Lars Folkmann, Dorrit Vanglo, Gitte Hagedorn, Dorthe Scheutz, Louise Hansen, Karoline Skøtt og Ann-Sophie Iuel-

Brockdorff. 

Forhindret: Charlotte Jacobsen 

Dagsorden: 

1. Meddelelser fra Formanden 

2. Gennemgang af referat fra sidste møde 

3. Behandling af udvalgte punkter  

a. Beslutningspunkter 

b. Orienteringspunkter  

4. Regnskab og økonomi. 

5. Kort orientering fra udvalg: 

a. Rideskole 

b. Kommunikation 

c. Stævner 

d. Arrangementer 

e. Sponsorer 

6. Eventuelt. 

Dagsordens Punkt 

Punkt 1: Meddelelser fra Formanden 

Intet nyt 

Punkt 2: Gennemgang af referat fra sidste møde 

Ingen kommentarer  

Behandling af Beslutningspunkter: 

Konstituering af den nye bestyrelse: 

Louise er valgt ind i bestyrelsen, Dorthe er genvalgt.   

Lars Folkmann fortsætter som formand og Dorrit som næstformand.  

Kasserer: Dorrit  
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Kommunikation: Gitte og Ann-Sophie  

Sponsorer: Ann-Sophie 

Stævne-udvalg: Charlotte 

Arrangementer: Louise og Dorthe 

 

Projekt ”Ny kontingentstruktur” fra GF  

Dorrit er pt i gang med at undersøge om man kan lave en differentieret kontingent struktur for vores 
medlemmer, med udgangspunkt i gældende regler. 

 

MAK 2020  

Vi kører videremed projektet og er i tæt dialog med kommunen 

 

Status vedr. Tirsdagsspringning  

Peter Lykke Svendsen er startet som springunderviser om tirsdagen og underviser fra kl 19. 

Der er stadig udfordringer med at få udnyttet ridehuset maksimalt om tirsdagen, og det står ofte tomt både i 
løbet af formiddagen og eftermiddagen. Dette er til frustration for øvrige ryttere der gerne vil bruge ridehuset, 
men ikke kan planlægge deres ridning, fordi de ikke ved hvornår der afholdes springundervisning. 

Det foreslås at vi, efter sommerferien laver tiltag for bedre at koordinere springundervisningen i samarbejde med 
Karoline og springunderviserer. Dette kan blandt andet indebære at alle springundervisere laver faste hold, som 
blive delt i et fællesforum (f.eks Facebook) og ryttere skal melde afbud i god tid hvis de er forhindrede. Holdlisten 
vil blive opdateret forud for springundervisning – ugentligt ved væsentlige ændringer, ellers ved behov -  og vil 
blive lagt ud på MAK Facebookside  til orientering for øvrige ryttere, således at de kan planlægge deres ridning 
derudfra. 

Lars og Ann-Sophie vil udarbejde en plan for dette i samarbejde med Karoline og springundervisere. 

 

Arrangementskalender 2018 

Mattsson jagt 13. Maj – Dorthe og Louise 

Grill sommer den 19. Juni – Dorrit 

Junior-fest? (Louise) 

Efterårsfest 

 

Forslag omkring MAK velkomstfolder. 

Gitte har lavet et oplæg til en velkomstfolder. Der er givet diverse input, og Gitte vil færdiggøre den, hvorefter 
Dorrit vil stå for printning. 

 

Hjemmeside.  

Der er et behov for en generel revidering. Hjemmesiden skal bruges til generel information, som en introduktion 
til Mattssons og hvor man kan finde diverse generelle oplysninger. Facebook vil blive brugt til nyheder og 
arrangementer.  

Louise og Lars vil undersøge mulighederne for hvordan en sådan revidering bedst kan eksekveres. 
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Undervisere 

Der forekommer stadig privat undervisning af eksterne undervisere eller underviserer, der ikke er godkendt af 
klubben. Dette er desværre ikke tilladt, idet vi ikke har faciliteter til at huse flere undervisere end de af klubbens 
godkendte undervisere  

Det skal understreges og håndhæves yderligere, at undervisning på Mattssons kun må foretages af klubbens. 
godkendte undervisere, jvnf. hjemmesiden. 

Hjemmesiden skal opdateres med de godkendte undervisere. 

Instrukser eller gode råd og vejledning fra andre end de af klubbens godkendte undervisere kan foretages diskret 
fra tilskuerpladsen så længe det ikke forstyrrer øvrige ryttere. 

 

Mobilepay 

Vi er i gang med at få lavet mobilepay-numre til de forskellige aktiviteter. Karoline følger op på dette og Dorrit vil 
diskutere status med Christian. 

Punkt 4. Regnskab og økonomi 

Regnskabet blev fremlagt. Intet at bemærke. 

Punkt 5. Kort orientering fra udvalg: 

a) Rideskole 
Der vil både blive afholdt ride lejr for juniorer og for voksenryttere 
Karoline har pt venteliste på undervisning og foreslår en ny ekstern underviser 
 

b) Kommunikation 
Der er pt  ingen tekniske problemer, Chris Jørgensen vil sørge for at et back-up system bliver 
implementeret og at opdateringer bliver lavet jævnligt. 
 

c) Stævner 
Sløjfestævne den 21. April 
Næste klubstævne den 26.-27. Maj 
Rideskolestævne start juni, kun for rideskoleryttere 
 

d) Arrangementer  
Arrangementskalender 2018 er opdateret. 
 

e) Sponsorer 
Der er ansøgt om hjertestarter fra TrygFonden – afventer svar  
 
Undersøge muligheder for sponsorater til spring materialer 
 
Der skal ansøges om nye sponsorater til vores klubstævner, idet vi har brugt dem vi har fået 
bevilliget. 
 

Punkt 6. Eventuelt 

Gitte vil undersøgemuligheden for at få en akut telefon, som der kan ringes til eller fra i tilfælde af uheld, hvor 
der vil hænge en liste over relevante kontakt personer. 

Dorrit vil følge op med Christian i forhold til nye datatilsyns regler  

Næste bestyrelsesmøde den 21.06.2018 hos Lars 
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To do  

Opdatere hjemmesiden med undervisere (Gitte og Ann-Sophie) 

Færdiggøre MAK velkomstfolder og printe (Gitte og Dorrit) 

Gennemgå hjemmeside m.h.p revidering (Gitte, Louise og Ann-Sophie) 

Lave plan for revidering af hjemmeside (Lars og Louise) 

Følge op på oprettelsen af Mobilepay for diverse aktiviteter (Karoline og Dorrit) 

Nye sponsorater (Ann-Sophie) 

Planlægge frokost efter Mattsson jagt (Dorthe og Louise) 

Planlægge grill arrangement (Dorrit) 

Undersøgemuligheder for akut telefon (Gitte) 

 


