Mattssons Rideklub
Referat af Bestyrelsesmøde den 27. Marts 2017
Hos Lars og Betina
Deltagere
Lars Folkmann, Charlotte Jacobsen, Dorthe Scheutz, Betina Folkmann, Dorrit Vanglo, Gitte Hagedorn og AnnSophie Iuel Brockdorff.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Dagsordens Punkt

Action

Punkt 1: Konstituering
Der vil i bestyrelsen blive arbejdet med følgende ansvarsområder:
 Arrangementer
 Stævner
 Kommunikation (Referat, Nyhedsbreve, web(opdatering), Facebook side)
 Økonomi
 Sponsorater

Alle

Fordeling af ansvarsområderne vil være følgende:
Arrangementer:
Bettina fortsætter og udvalget bliver styrket med Dorthe samt med Dorrit, med det formål
at få involveret rideskoleeleverne yderlige. Planlægning af arrangementer vil blive fordelt,
og hver vil være ansvarlig for ”deres” respektive arrangement, selvfølgelig med hjælp fra
de øvrige bestyrelsesmedlemmer og fra frivillige.
Stævner:
Charlotte fortsætter med god hjælp fra frivillige i stævneudvalget
Kommunikation:
Gitte og Ann-Sophie vil arbejde med kommunikationen. Gitte vil stå for opdatering af
nyheder på Facebook og Hjemmesiden og derudover arbejde med udviklingen af
Nyhedsbrevet. Ann-Sophie vil stå for referater, Begge vil arbejde med udvikling og
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opdatering af hjemmesiden og vil undersøge mulighederne for et udvalg af frivillige f.eks
Jens Sonnenberg, der har tilbudt hjælp med teknisk udvikling og opsætning.
Økonomi:
Dorthe fortsætter som kasserer
Sponsorater:
Ann-Sophie, heriblandt undersøge mulighederne for fonde efter forudgående dialog med
relevante aktører (ex Aps, se punk 4)
Lars fortsætter som Formand, Dorrit konstitueres som Næstformand

Punkt 2: Meddelelser fra Formanden
 Enighed om at General forsamlingen gik godt med god opbakning og deltagelse
 Lars har forhandlet en aftale om parkering af trailer på Travbanen gældende (fra
midt 2016) til slut 2017. Herefter skal aftalen genforhandles. Dette skal nævnes i
Nyhedsbrev, at alle fra MAK skal betale for at holde Travbanen.

Gitte og AnnSophie

Punkt 3: Gennemgang af referat fra sidste møde
 Ingen kommentarer

Punkt 4: Meddelelser fra de forskellige udvalg
Etablissementsudvalg v/Lars Folkmann
 Løbende dialog med Chris Winther
 Lars taler med Chris om muligheden for at klubben søger fonde til evt.
forbedringer/renovation af etablissementet
Rideskoleudvalg v/Karoline
 Intet nyt, Karoline ikke til stede
 Lars tager opfølgningsmødemed Karoline vedr. driften af rideskolen
 Vi skal opdatere hjemmesiden ift. nuværende undervisere – bekræft med
Karoline
Kommunikationsudvalg v/Gitte Hagedorn og Ann-Sophie Iuel-Brockdorff
 Opsætning af en kalender i Rytterstuen
 Undersøge mulighed for at linke arrangementer lagt op på Facebook til
hjemmesiden ifb kommunikation af arrangementer
 Tina Schøn skal overlevere filer og dokumenter til Gitte og Ann-Sophie
 Hjemmesiden bør opdateres ift. information vedr. opstaldning (Chris Winther er
kommet med forslag)
 Opdatering af information vedr. klubtrøjer
 Øvrig opdatering af indhold og billeder på hjemmesiden er ønskværdigt og vil
blive arbejdet på
Stævneudvalg v/ Charlotte Jacobsen
 Sløjfespring 29. April
 Sløjfedressur 20. Maj
 Niels og Josephine Cup 17.-18. Juni
 Sløjfedressur 19. August
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Lars

Lars
Gitte og AnnSophie

Gitte og AnnSophie

Charlotte



Beslagsmed Rasmus Olsen Cup 16.-17. September

Desuden planlægning af stævne i November (skal ansøges om i Maj).
Arrangements-udvalg v/ Betina Folkmann, Dorthe Scheutz og Dorrit Vanglo
Præsentation af forslag til arrangement-kalender
 Planlægning af forårsfest 21. April i fuld gang
 Påsketur med Sherifferne(Steen og Ole) planlagt
 Derudover vil planlægning til frokost efter Mattsson jagt også snarligt gå i gang
på baggrund af erfaringer fra sidste år
 Der arbejdes på en rundvisning på Eremitage slottet til Juni, evt. en
hverdagsaften.
 Grill-”god-sommer”-arrangement, inden rideskolehestene går på sommerferie
(dato?)
 Evt. Høstfest med linedance?
 ”Åben Ridehus”-dag 26. August ifm DRF’s 100 års fødselsdag, – skal diskuteres
med Karoline.
 Hubertusjagt morgenmad
 Juleshow
Sponsorer:
Intet nyt

Punkt 6: Regnskab /v Dorthe Scheutz & Lars Folkmann
Intet nyt idet vi stadig er i start af året

Næste Bestyrelsesmøder
 mandag d. 15 Maj hos Dorthe
 mandag d. 21.August hos Gitte

Eventuelt
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Betina
Betina
Dorrit

Dorthe og Gitte
Dorthe
Dorthe og Gitte

