Dato: 28.02.2017
Tid: Kl. 18:00
Sted: Louise

Bestyrelsesmøde
Deltagere:

Formand: Marianne Frisk Jensen (Mimse)
Næstformand: Karen Marie Bach
Sekretær: Pia Yde Hedegaard
Kasserer: Louise Carøe
Bestyrelsesmedlem: Helle Kovdal
Ridecenter: Jonas Thorup Hofer
Suppleant 1: Anders Sommer
Suppleant 2: Trine Vincent

Afbud: Trine
Referent: Karen Marie

Sekretær: Pia Yde Hedegaard

Dagsorden:
1. Godkendelse af sidste referat
2. Økonomi
3. Meddelelser
4. Ridecentret
5. Udvalgene
6. Bestyrelsens arbejdsopgaver
7. Generalforsamling
8. PR – hjemmeside
9. Certificering
10. Eventuelt

1. Godkendelse af sidste referat
Referatet blev godkendt.
2. Økonomi
Louise gennemgik hovedpunkterne fra årsregnskabet. Pga. færre afholdte
stævner og lidt færre starter generelt ligger vores indtægt fra stævner under
de senere års niveau. Tilskuddet fra kommunen er mindre pga. lidt færre
medlemmer og pga. lavere kommunale tilskud generelt. Vi mangler at opgøre
indbetalt kontingent, før regnskabet kan gøres helt færdigt.

Der er behov for mere struktur omkring registrering af indtægter og udgifter til
stævner. Louise lave skabelon/vejledning.
3. Meddelelser
Mimse og Pia deltager i DRF’s repræsentantskabsmøde i april.
Det er muligt at ansøge Skanderborg Kommune om materialetilskud. Vi tænker
over mulige emner og beslutter indhold af ansøgning på næste møde. Spejle til
ridehal, nyt (større) dommertårn på springbanen kunne være mulige emner.
Skanderborg Kommune har en udviklingspulje, som anvendes til samarbejde
omkring særligt udsatte/sårbare borgere. Vi overvejer, om vi har emner til at
ansøge denne pulje og beslutter på næste møde.
Jonas og Helle deltager i kursus i Skanderborg Kommune om fundraising den
2. marts.
4. Ridecentret
En af vores holdundervisere er langtidssygemeldt. Undervisningen er pt.
fordelt på de øvrige undervisere. For at få undervisningen til at fungere stabilt,
besluttede vi at søge efter en vikar til at varetage en del af undervisningen.
Jonas og Mimse er ansvarlige.
Ridecentret har indkøbt en ny hest. Der er kommet en ny opstalder, og der er
fyldt helt op i staldene.
5. Udvalgene
Aktivitetsudvalget
Materialeudvalget
Anders deltog ikke i mødet, men vi hører ham, om han vil kigge på en løsning
på strømproblemerne – måske en generator?
Der har været hovedrengøring af rytterstuen. Stor tak til alle der hjalp. Fremadrettet skal der mere obs på hunde og katte - de skal af hygiejnemæssige
årsager så vidt muligt ikke være i rytterstuen. Ligeledes vil det kun være
tilladt at benytte rytterstuen til rengøring af sadler etc., hvis man kan finde ud
af at dække borde, stole og gulv til og i øvrigt gøre rent efter sig. Som privat
opstalder skal man naturligvis selv medbringe klude etc. til rengøring af sit
udstyr.

Juniorudvalget
Stævneudvalget
Der har været afholdt fastelavnsstævne - E-stævne. Der var ikke så mange
starter, så det blev afviklet på en dag. Det var et super hyggeligt stævne.
Vi har fået tildelt stævner for 2017/18. Første stævne er den 6. – 7. maj, og er
springcup på D-stævne-niveau.
Pia lægger info. på Facebook om øvrige datoer.
Materialeudvalget
Materialeudvalget afholder arbejdsweekend den 8. – 9. april. Jonas er
ansvarlig for planlægning. Mimse laver opslag.
Byggeri: Den indsendte ansøgning er ikke blevet godkendt af kommunen. Der
skal indsendes supplerende materiale. Pia er ansvarlig.
Ridelejr
6. Bestyrelsens arbejdsopgaver
Disse gennemgår vi på næste bestyrelsesmøde.
7. Generalforsamling
Der er forskellige mindre rettelser til vores vedtægter, som skal godkendes på
generalforsamlingen. Pia og Karen Marie laver oversigt over, hvilke punkter,
det drejer sig om, så det kan præsenteres på generalforsamlingen. Der er udelukkende tale om tekstmæssige justeringer, så teksten er i overensstemmelse
med virkeligheden anno 2017.
Der skal lægges indkaldelse på hjemmesiden snarest. Karen Marie sørger for
det.
Karen Marie bestiller ligeledes rosetter og erindringspokaler.
8. PR, hjemmeside, IT
Anders vil gerne fremadrettet være tovholder på vores hjemmeside.
Generelt skal vi have mere fokus på vores IT-set up og det blev besluttet, at
det skal være et fast punkt på bestyrelsens dagsorden under pkt. 8. Skal med i
forslag til ændring af dagsorden på generalforsamlingen den 4. april.

9. Certificering
På næste møde redegør vi hver især for status på to-do og tilbagemelding til
Anja, DRF for vores respektive certificeringer.
Aktuelle breddeaktiviteter: Der har været afholdt fastelavnsstævne, der har
været afholdt hyggespring. Der er sløjfestævne den kommende weekend.
10. Eventuelt
-

Tak for dejlig mad til Louise og fam. J
Næste møde er den 14.03.2017 og afholdes hos Pia.

