Mattssons Rideklub
Referat af Bestyrelsesmøde den 19. Maj 2014
Hos Mette Nielsen
Deltagere
Ole Rosdahl, Lars Folkmann, Eva Dybelund, Mette Nielsen, Charlotte Jacobsen, Mette Hørsman & Tina Schøn

Bestyrelsens faste dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.

Meddelelser fra Formanden
Gennemgang af referat fra sidste møde
Meddelelser fra udvalgsformænd
Regnskabsgennemgang
Eventuelt (GF)

MAK BESTYRELSESREFERAT 19 MAJ 2014

REFERAT: TINA SCHØN

Dagsordens Punkt

Action

Punkt 1: Meddelelser fra Formanden
Ole Rosdahl rapporterede fra repræsentantskabsmøde i Dansk rideforbund, hvor en
ny bestyrelse blev valgt.
Formanden har bedt om et ledelsesmøde med bestyrelsen for APSet inden sommer.
Der er p.t. ingen dato fastlagt. Sikkerhedsspørgsmål (den glatte rampe, kantsten ved
indgangen til ridebanen og sikkerhed for de ansatte osv.) er højt på dagsordenen.
Mette Hørsman laver et udkast til en plan for indsatsområder for sikkerhed: på kort
og lidt længere sigt.

Mette H.

Der er p.t. ikke noget nyt omkring etablering af folde – Skovrideren vil gerne kæde
foldene sammen med bygningen af stalde til kaperhestene.
Arrangementet efter Mattssons jagten var en success med mange gode frivillige
kræfter.

Punkt 2: Gennemgang af referat fra sidste møde
Kim Storm


Som refereret fra sidste møde, har bestyrelsen bedt APS'et om at genopføre
telefon nummeret 39 64 08 22.

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


Ingen kommentarer

Rideskoleudvalg v/Mette Hørsman










Undervisnings afløsere ansættes af Bjarne efter konsultation med bestyrelsen;
målet er et begrænset antal afløsere der er fuldt oplært, inkl. i
sikkerhedsspørgsmål. Camilla, som har undervist mange år på Ågaarden, og som
selv har været aktiv springrytter, bliver fast afløser.
Hestevelfærden skal være god på MAK. Generelt har vi fået et højere niveau af
skoleheste, men der er p.t. noget sygdom. Listen, der viser hvor meget hver hest
går, prioriteres og skal gennemgås på næste bestyrelsesmøde.
Aktivitetskalenderen skal koordineres, så arrangementer og aflysninger kan
meldes ud i god tid.
Der er planlagt en ridelejr fra d. 5 juli og indtil skole hestene skal på sommergræs.
Der har været stor interesse for dette initiativ – alle skoleheste er udlejet. Turen
går til Gilleleje og tilbage igen. Mette H. rider med.
Efter sommergræs er der aktiv sommer.
Speciel arrangementer (f.eks. firmature i skolen) skal efterleve basale
sikkerhedskrav: ryttere skal som minimum bære hjelm og fodtøj med hæl.
Desuden skal gæster til sådanne arrangementer skrive under på, at de rider ud på
eget ansvar. Polterabend-ridning ønskes ikke.
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Mette H/Tina

Kommunikationsudvalg v/Tina Schøn





Prisen for at få udviklet en funktion, som direkte sender indmeldelsesblanket fra
hjemmesiden til Christian, koster for meget. Kampagnen for at få alle aktive
ryttere til at melde sig ind i klubben fortsætter med uformindsket styrke.
Facebook/hjemmesiden er velfungerende med et stigende antal besøg.
Ridehusoversigten mangler stadig på hjemmesiden.

Stævneudvalg v/Eva Dybelund og Charlotte Jacobsen






Aften sløjfespringstævnet d. 30 april var en succes med god indtjening.
Tilmeldingen til sløjfestævnet torsdag d. 21 maj er netop afsluttet.
Det næste Klubstævne Nils og Josephine Cup finder sted d. 14-15 juni. De næste
klubstævner ligger 6-7 september samt 15-16 november.
MAKs Stævneudvalg har fået Axel V. Christensens legat på 15.000. Det tænkes at
bruge 7500 til nyt spring materiel i år og at hensætte resten til næste år.
Der arrangeres arbejds- oprydningsdag på MAK søndag d. 25 maj kl. 10:00 – og vi
spiser sammen efterfølgende.

Sponsorudvalg v/Ole Rosdahl


Sponsorer til de næste klubstævner skal findes. Ole vil spørge James IuelBrockdorff og Rasmus Olsen vedr. de to stævner i september og november. Der
arbejdes derudover på en blomstersponsor. Mette N vil spørge blomsterhandler
Kümmel, og hvis han er interesseret, låner vi sponsorskilt hos SPR

Ole og Mette N

Caféudvalg v/Eva Dybelund


Caféen bliver bemandet fra arrangement til arrangement.

Automatudvalg v/Finn Bachmann


Ingen kommentarer – udvalget er velfungerende.

Arrangementsudvalg v/Mette Nielsen


Forårsfesten er veloverstået og gav et pænt overskud. Indtrykket er at
medlemmerne havde en hyggelig aften.

Ryttermærkeudvalg v/Eva Dybelund


Intet at bemærke.

Punkt 4: Regnskab


Indtjeningen fra rideskolen fra de første fire måneder af 2014 er pæne. Dette
skyldes primært de gennemførte prisstigninger, og nedskæring i omkostninger
efter antallet af skoleheste er justeret. Bestyrelsen holder øje med udviklingen i
udgifter og aktiviteter og fortsætter kampagnen for at hverve medlemmer.
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Lars

Punkt 5: Eventuel – i dag General Forsamling


Sydbank har startet en konkurrence: Der er 5000 kr. på højkant til en rideklub for
et forslag til et inspirerende men realistisk arrangement, der udvikler og træner
ryttere. Bestyrelsen har lagt hoveder i blød, for det vil MAK jo gerne vinde.

Næste Bestyrelsesmøde


Næste møde bliver torsdag d. 14/8 kl. 18.00 hos Charlotte.
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Mette H./Tina

