Mattssons Rideklub
Referat af Bestyrelsesmøde den 19. oktober 2015
Hos Mette Nielsen
Deltagere
Ole Rosdahl, Mette Nielsen, Charlotte Jacobsen, Tina Schøn og Karoline Skøt.

Bestyrelsens faste dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.

Meddelelser fra Formanden
Gennemgang af referat fra sidste møde
Meddelelser fra udvalgsformænd
Regnskabsgennemgang
Eventuelt (GF)
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REFERAT: TINA SCHØN

Dagsordens Punkt

Action

Punkt 1: Meddelelser fra Formanden
Ansøgning om hjertestarter er afsendt til Trygfonden, hvis den bliver bevilliget, skal vi
have et kursus.

Ole

Dyrlægen har undersøgt den hest, som Kim Storm Pallesen og Anne-Marie Rawlins har
haft en strid om, og dyrlægen fandt ingen skader. Ole taler med Anne-Marie Rawlins
omkring sagen.

Ole

Punkt 2: Gennemgang af referat fra sidste møde
Intet at bemærke.

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


MAKs skiltene ved indkørsel til tanken og ved rampen bør renoveres/udskiftes.

Ole

Rideskolen




Alle rideskolehestene er p.t. raske og er i fuld ridning.
Hestene går p.t. lidt mindre pga mindre fremmøde blandt holdelever, hvilket er
sæsonbetinget
1 november starter et tirsdags- springhold kl. 15:30-16:30.

Karoline

Kommunikationsudvalg v/Tina Schøn



Hjemmesiden har ikke været hacket siden sikkerhedspakken er blevet installeret.
Nyhedsbrevet er sendt ud.

Stævneudvalg v/Eva Dybelund og Charlotte Jacobsen







Klubstævnet Beslagsmed Rasmus Olsens Cup, blev afholdt i silende regnvejr.
8 oktober afholdtes sløjfedressur, hvilket var populært, så et nyt sløjfe
dressurstævne planlægges inden årets udgang.
23 oktober er der sløjfespring.
7-8 november afholdes årets sidste klubstævne, Charlottenlunds Hestehospitals
Cup.
Udvalget og Karoline overvejer at inkludere en klasse for skoleheste i vores
klubstævner fra 2016.
Stævneudvalget leder efter tilbud på nyt spring materiel og skriver til APSet
omkring tilskud hertil.

Sponsorudvalg v/Ole Rosdahl


Vi har de fire stævne sponsorer: Barney (Kai Strøh), Nels og Josephine
Bjerregaard, Beslagsmed Rasmus Olsen og Charlottenlund Hestehospital. Ole
spørger, om de vil være sponsorer igen i 2016.
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Ole

Caféudvalg


Mads bemander caféen til U.G.

Automatudvalg v/Finn Bachmann


Ingen kommentarer – udvalget er velfungerende.

Arrangementsudvalg v/Mette Nielsen


Forslag om at flytte julefrokost fra d. 4 december til d. 27 november.

Mette N

Ryttermærkeudvalg


Karoline vil spørge Laura, om hun er interesseret i at overtage
Ryttermærkeundervisningen.

Punkt 4: Regnskab





Det ser ud til at rideklubben kommer ud af 2015 med et underskud, men
tendensen er vendt.
Fra 1 januar 2016 koster det 650 kr. at deltage på et rideskolehold, dermed
udlignes prisforskellen mellem hverdags og weekendhold. BEMÆRK: springhold
om tirsdagen koster 850 kr.
Aktivt efterår giver ikke så stor en indtægt som sædvanligt pga. manglende
tilslutning. Måske konceptet skal laves om.

Lars

Næste Bestyrelsesmøde


Næste møde bliver mandag d. 11 januar kl. 18.00.

Eventuelt


Bestyrelsen havde fået flere henvendelser om muligheden for at APSet kunne
tilbyde et alternativt foder til nøjsomme heste (lavenergi foder). Ole retter
henvendelse til Kim omkring dette.
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Ole

