Bestyrelsesmøde d. 13. december 2018
Til stedet: SKB, SH, AD og TLH. MM fra kl 20.45
Referent: TLH

1. Godkendelse af referat
OK

2. Opfølgning på beslutninger
•
•
•
•
•

Kristi himmelfartsstævnet er tildelt MRR
MRR ikke tildelt Uofficielt DM for beriderelever, på trods af
Der er indkøbt julegaver til medarbejderne
Brandprocedurer kommer på dagsordenen til bestyrelsens møde i januar 19
Der afholdes APV i januar

3. Meddelelse fra formanden
Da der ikke er en suppleant til rådighed, efter at Gitte Bjerre har ønsket at udtræde, har bestyrelsen valgt
(jævnfør vedtægterne) at forsætte med 4 medlemmer indtil generalforsamling den 31 februar 2019.

4. Økonomisk rapport fra kasseren
Pr. 1. januar 2019 fakturerer Per klubben for foder og halm. Møg deles i to regninger fremover,
fordelingsnøglen herfor er fortsat ukendt.

5. Breve fra sponsorudvalget og Tina Stampe
Brev fra Tina Stampe
Drøftet
Brev fra Sponsorudvalget
•
•
•
•
•
•

Morsø Rideklubs venner: Skal være en selvstændig forening, som skal stiftes. Sponsorudvalget er
velkommen til at stifte denne.
Vedr. videreformidling af, hvordan finansielle midler benyttes: Drift og vedligehold, hvilket uddybes
nærmere ved regnskabets gennemgang på generalforsamlingen.
Kaffe- og slikautomaten: Punkt på bestyrelsens dagsorden i 2019
Vedr. åbningstider i kantinen på hverdage: Sponsorudvalget er velkomne til at holde åbent i
kantinen på hverdagsaftener.
Sponsor til elevhestene og sponsorer til stævnet: Sponsorater i forbindelse med det store stævne
behandles i 2019. Stævnet er blevet tildelt klubben i medio december 2018.
Velkomstfolder til nye opstaldere: Bestyrelsen ønsker ikke at skelne mellem nye opstaldere, nye
elevryttere og nye medlemmer. Afvises derfor.

6. Kommende arrangementer
Slettes fra dagsordenen og videreført til næste bestyrelsesmøde.

7. Udvalg
Udvalgsformændene inviteres til bestyrelsesmøde d. 31. januar. SKB effektuerer invitationen.

8. Evt.
Halm på møddingen
Drøftelse af dagligdagsforhold som medfører, der ligger mødding på fliserne på møddingspladsen.
Glatte fliser v. udmugning
Det er drøftet, hvorledes de glatte fliser kan undgås ved udmugning i elevstalden. Det aftales, at MM
drøfter med Benny, om der er mulighed for at opsætte en container ved elevstalden, når der muges ud. Er
Benny positiv herfor kontaktes container-Jens.
De ansattes arbejdsgange
Af hensyn til de ansattes arbejdsgange i forbindelse med udmugning bakker bestyrelsen op om, at
selvpasser-opstaldere selv må hente halm på halmvognen i elevstalden.

