BESTYRELSESMØDE D. 15.08.2019

Mødet afholdes hos Susanne, Klingenbergsgade 20A
Mødedeltagere: Søren, Thit, Susanne, Asbjørn og Anette
1.GODKENDELSE AF REFE RAT
Referatet fra mødet d. 13. juni 2019 er godkendt.
2. OPFØLGNING AF BESLUTNINGER
Opfølgningen fra opstalder mødet d. 30/6.
Laila Pedersen fra Katrinelund underviser nu i spring om onsdagen, det går fint.
Tørke tillægget er væk pr. d. 1/8-2019.
Tilbagebetalingen af depositum for sadelskab er i gang. Oplys venligst konto nr., så sørger Susanne
for at det bliver udbetalt. info@morsoe-rideklub.dk
Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med ansvarsområder for både bestyrelse og udvalg.
Bestyrelsen vil arbejde med, at de visioner og mål, der arbejdes på, bliver mere synlige. Vi ønsker
samtidig at udarbejde en 5. års plan i samarbejde med Priess
Søren søger for at der bliver købt beslag til kost og skovl. Så de er tilgængeligt i begge ender af
stalden
3. MEDDELELSE FRA FORMANDEN
Der har været opstart på ZAKOBO d. 1. august 2019. Der har været lidt opstartsvanskeligheder.
Men vi forventer at det vil fungere fremadrettet
De som mangler at få tilbagebetalt depositum for sadelskab skal oplyse deres reg. og konto nr. til
Susanne.
Vi mangler en del stævnemedlemskaber efter vi er startet op på det nye økonomisystem. Her vil vi
lave opslag på Facebook, for at gøre alle opmærksom på at de skal oprettelse sig i Zakobo
systemet. (hjemmesiden)
De sidste opstalder som ikke har tilmeldt sig i økonomisystemet skal have sig oprettet.
Det er gået fint med det få afviklet ferie, og elevhestene har haft det godt ude hos Janni.
Der afholdes indendørsstævne den første weekend i september. Spring afholdes lørdag og dressur
søndag. Stævne for elevrytterne, både spring og dressur afvikles om lørdagen, så de har mulighed
for at starte både i spring og dressur.
Rytterlejrene har været en succes, stor ros til alle der har ydet en indsats.
Til loppemarkedet har JU en stand, indtjeningen går til rideklubben.
Dysserne til vandingsanlægget trænger til eftersyn, specielt i spejlhallen.
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4. MEDDELELDER FRA KA SSEREN
Der bliver sendt faktura ud til de opstalder der har opsagt deres bokse pr. d. 1. august, de behøver
ikke oprette sig i Zakobo, det skal derimod alle der har hest i stalden efter 01-08-2019. Husk at
tilmelde sadelskab hvis du bruger et.
Pt. der er mange tommebokse, vi er nødsaget til at se på antallet af de løs ansatte i løbet af
efteråret. Vi skal have lavet noget opsøgende arbejde for at hente nogle nye opstalder til, samtidig
skal vi sikre at elevskolen fortsat har en positiv kurve.
Vedr. betalingen for weekendvagterne, overvejes der et point system i Zakobo, så opstalder kan
optjene point for at tage weekendvagterne. Så de derved bliver modregnet i deres opstaldning.
Der er nogle udgifter fra forberedelserne til distriktsstævnet, som desværre tynger regnskabet.

5. HANDICAP AFDELINGEN
Efter det seneste møde vedr. de nye kontrakter og de udfordringer der er med de nye lønninger for
klubbens økonomi, håbede vi på forståelse for klubben situation.
Der skal afholdes et møde med lederen af handicap afdelingen, Marlene L. Overgaard, omkring
hendes kontrakt, arbejdsopgaver samt tilbagemeldingen fra de ansatte.
6.KLUBBENS FREMTID, STRATEGI OG VISIONER

Der blev holdt en rundbords/brainstorm om emnet.
Thit og Anette vil til næste bestyrelsesmøde summere overstående, samtidig laves første kast til mål
og visioner for klubben.
7. INDKOMMENDE FORSLAG
Behandlet på punkt 6
8. AKTIVITETSPLAN
Udsættes til næstkommende bestyrelsesmøde
9. EVT.

10. NÆSTE MØDE
Næste møde d. 19. september 2019

