Mattssons Rideklub
Referat af Bestyrelsesmøde den 29 august
Hos Lars og Betina
Deltagere
Lars Folkmann, Mette Nielsen, Charlotte Jacobsen, Dorthe Scheutz, Betina Folkmann og Tina Schøn.

Bestyrelsens faste dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.

Meddelelser fra Formanden
Gennemgang af referat fra sidste møde
Meddelelser fra udvalgsformænd
Regnskabsgennemgang
Eventuelt

MAK BESTYRELSESREFERAT 29 AUGUST 2016

REFERAT: TINA SCHØN

Dagsordens Punkt

Action

Punkt 1: Meddelelser fra Formanden
 Lars og Christian (fra kontoret) har afholdt et møde med kommunen efter deres
henvendelse omkring tilskud til brug af lokaler. Klubben er hermed i god dialog
med kommunen, og der er en forståelse af regler og formatet for
indrapportering.
 Travbanen har fået ny direktør, som vil gennemgå vilkårene for regler for
trailerparkering.

Punkt 2: Gennemgang af referat fra sidste møde
 Ingen kommentarer

Punkt 3: Meddelelser fra de forskellige udvalg
Bestyrelsen har besluttet at oprette et sponsorudvalg. Dorthe vil undersøge priser for
reklameskilte til spring og finde mulige sponsorer til springmateriel.
Etablissementsudvalg v/Lars Folkmann
 Der er løbende kontakt mellem formændene for bestyrelserne for hhv
rideklubben og APSet.
Rideskoleudvalg v/Karoline
 Rideskolen kører fint, og mange skoleryttere er aktive til arrangementer, hvilket
er positivt.
 Der er samtidig et meget godt samarbejde mellem Bestyrelsens udvalg og
Karoline.
 Der oprettes et springhold mere og også et fredags børnehold. Skovholdet om
tirsdagen lukker pr. 1. oktober for efteråret/vinteren.
 Bestyrelsen vil lave et overblik over springundervisning om tirsdagen.
 Tirsdags springundervisningen foregår i ridehuset fra 15 oktober til 1 april.

Dorthe

Lars

Karoline

Kommunikationsudvalg v/Tina Schøn og Dorthe Scheutz
 Der arbejdes stadig med hjemmeside – som har ca 1000 besøg om ugen,
facebook, hvor opslag når mellem 500 – 1000 brugere og nyhedsbrev. Rikke med
Champ har lovet at hjælpe med at sætte en automatisk indmeldelsesblanket op
på hjemmesiden.

Tina

Stævneudvalg v/ Charlotte Jacobsen
 3-4 september næste stævne Beslagsmed Rasmus Olsens Cup.
 Kathrine Pedersen Jørgensen er kommet med i stævneudvalget
 Der er ansøgt om tre sløjfe arrangementer på lørdage fra kl. 14:00: to dressur
stævner og et springstævne.
 Det nye springmateriale skal samles, der er sat et ophæng op ude ved banen.

Charlotte og
stævneudvalg

Arrangements og forretningsudviklingsudvalg v/Mette Nielsen og Betina Folkmann
 Høstfesten var en succes med hygge og god mad. Næste år kunne udvalget
eventuelt overveje et nyt koncept for festen, for at prøve noget nyt og tiltrække
flere medlemmer.
 Juleklip for voksne torsdag finder sted d. 24 november kl. 17:00.
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Lars taler med
personalet

Mette og Betina






Julefrokost for bestyrelser og personale: fredag d. 25 november kl. 19:00.
Juleshow, lørdag d. 10 december kl. 14:00.
God jul, d. 24 december kl. 12:00 – formand Lars Folkmann ønsker glædelig jul
Godt Nytår, d. 31 december kl. 12:00 – formanden for APSet Chris Winther
ønsker godt nytår.

Lars

Punkt 4: Regnskab /v Lars Folkmann






Efter seks måneder, mangler klubben indtægter. Økonomisk kører selve
rideskolen fint, og lønninger følger planen. Men klubben har oplevet et fald i
kontingenter, der er modtaget et mindre tilskud end budgetteret. Derudover er
omkostningerne til feriepenge højere end i budgettet.
Bestyrelsen sætter ind med det nye sponsorudvalg, og desuden skal der følges op
mht medlemmer siden sommerferien. Christian leverer debitorliste til Lars hver
måned med henblik på opfølgning. Lars vil desuden følge op med Christian mht.
betaling af rideskoleheste, idet klubben har betalt for tolv snarere end elleve.
Lars regnskabet til bestyrelsen, når august tallene ligger fra Christian.

Lars/Dorthe

Lars

Lars

Næste Bestyrelsesmøde



Næste møde bliver mandag d. 10 oktober hos Mette.
Første møde i 2017 bliver mandag d. 9 januar hos Dorthe.

Eventuelt


Fælles arbejdsdag organiseres lørdag inden juleklip.
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Dorthe og Tina
Lars taler med
Kim

