Mattssons Rideklub
Referat af Bestyrelsesmøde den 23 februar
Hos Charlotte
Deltagere
Lars Folkmann, Charlotte Jacobsen, Dorthe Scheutz, Betina Folkmann og Tina Schøn.
Desuden deltog rideskolechef Karoline Skøt

Dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Planlægning af Generalforsamlingen
Klubmesterskabsregler
Meddelelser fra Formanden
Gennemgang af referat fra sidste møde
Meddelelser fra udvalgsformænd
Regnskabsgennemgang
Eventuelt; indkomne forslag fra Niels Goldschmidt
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Dagsordens Punkt

Action

Punkt 1: Planlægning af Generalforsamlingen
I.
Formandens beretning blev gennemgået/forberedt.
II.
Forløbet af Generalforsamlingen blev gennemgået.
III.
Overrækkelse af klubmesterskabspræmier blev diskuteret.
IV.
Praktik: Restaurant Sejlklubberne i Skovshoved Havn er booket. Lyden kan være
en udfordring, og det må vi forsøge at løse.
V.
Tilmeldingskampagne til spisning skal sættes i værk, når vi kommer tættere på
Generalforsamlingen.

Lars
Betina

Tina

Punkt 2: Regler for klubmesterskabet
Der skal laves nye regler for klubmesterskabet og de andre præmier. Der nedsættes en
arbejdsgruppe under stævneudvalget for at få gennemgået reglerne.

Charlotte

Punkt 3: Meddelelser fra Formanden
 Ingen nye meddelelser

Lars

Punkt 4: Gennemgang af referat fra sidste møde
 Ingen kommentarer

Punkt 5: Meddelelser fra de forskellige udvalg
Etablissementsudvalg v/Lars Folkmann
 Der har været opfølgningsmøde mellem Lars og Chris.
Rideskoleudvalg v/Karoline
 Rideskolen kører godt, og det forventes at blive endnu bedre til foråret.
Underviserne fungerer fint som det er p.t. Skolehestene er ved at være trætte i
benene.
 Der er flere formiddagsparter på rideskoleheste.
 Avatar er tilbage i rideskolen til begrænset brug, og så har den tre parter.
 Rideskolen er lukket i påsken, og skolehestene er lejet ud.
 Ryttermærker 4 starter til marts.
 Klar parat start i marts er fyldt up, der er bestilt nyt kursus.
 Gabriel Jensen er sikret for to uger; hhv. før og en efter sommerferien.
 Ridelejr ender med at skolehestene rides på græs.
 Miljøtræning er populært, og der køres kursus III d. 10. marts.
 Restancer for rideundervisning skal indhentes, og nu lægges der gebyr på.
Kommunikationsudvalg v/Tina Schøn og Dorthe Scheutz
 Hjemmeside og facebook er opdateret og velbesøgte.
 Nyhedsbrev skal skrives og fremadrettet skal der udsendes flere nyhedsbreve.
 Oprydning i filer er i gang mhp på overlevering til ny bestyrelse efter
Generalforsamlingen.
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Karoline



Kalenderen på hjemmesiden skal aktiveres og bruges mere.

Stævneudvalg v/ Charlotte Jacobsen
 Barney Cup løber af stablet i weekenden d. 25-26 februar. Der er foreløbigt 65
startende i spring og 48 i dressur.
 Sløjfedressur d. 18 marts.
 Sløjfespring d. 25 marts.
Arrangements og forretningsudviklingsudvalg v/Mette Nielsen og Betina Folkmann
 Ansvaret for organisering af arrangementer vil fortsat være forankret i
bestyrelsen.
 Der skal ryddes op i arrangementer, så der fokuseres mere.
 Medlemmer opfordres til at komme med ideer og melde sig som hjælpere.
 Generalforsamlingen er blevet planlagt.
 Forårsfesten skal meldes ud tidligere, og der skal laves et nyt koncept.
Bestyrelsen arbejder med muligheden for at festen finder sted d. 21 april. Der
nedsættes et arbejdsudvalg som vil se på muligheder.
Sponsorer
 Bestyrelsen leder efter sponsorer til sløjfestævner.
 Winther ejendomme er ny sponsorer og giver underlag som præmier til stævner.

Punkt 6: Regnskab /v Dorthe Scheutz & Lars Folkmann




2016 slutter i et lille plus, hvilket er meget tilfredsstillinde, når man tager
ændringer i kommunens lokaletilskud med ind i overvejelserne. Budgettet for
2017 fastholder det høje aktivitets niveau i rideskolen.
Juniorer tilskuddet er steget, idet vi har fået flere medlemmer under 21 år.

Næste Bestyrelsesmøde


Konstituerende bestyrelsesmøde mandag d. 27 marts hos Lars og Betina.

Eventuelt




Bestyrelsen besluttede at ansvaret for arrangementer fortsat skal ligge i
Bestyrelsens regi.
Bestyrelsen har godkendt Niels Goldschmidts forslag om en klubaften i teori i
grundlæggende ridning ved Berider Lars Birkedal og Niels selv.
Niels forslag angående klubmesterskab videresendes til arbejdsgruppen, der skal
revidere det nuværende system.
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