Bestyrelsesmøde d. 26. September 2019
Til stede: SKB, AD, SH og TLH
Fraværende: AB
1. Godkendt referat
Intern: OK
Ekstern: Behandles under punkt 6.
2. Opfølgning på beslutninger:
Handicap: Der er afholdt møde med Marlene vedr. hendes kontrakt.
Yderligere opfølgning behandles under punkt 7.
Der stilles forslag om, at beslutninger til opfølgning fremover i dagsordenen listes op, således
der allerede på forhånd er klarhed omkring, hvilke beslutninger der skal følges op på.
3. Meddelelse fra formanden
Udfordringer med, at medlemmerne melder sig på Zakobo, særligt vedr.
stævnemedlemskaber.
Det er tiltrængt med en arbejdsdag, hvilket drøftes yderligere under punkt 10.
4. Meddelelse fra kassereren
11 tomme bokse pr. dags dato.
Der er to nye opstaldere pr. 1. Oktober.
Kommunen har forespurgt muligheden for, om vi kan ansætte vores til-hånde-mand i fleksjob.
5. Meddelelse fra den elevansvarlige
AB er fraværende.
6. Indhold til de eksterne referater
Der er enighed om, at der først refereres til visioner, ønsker og strategier, når bestyrelsen er
nået frem til enighed, som præsenteres for klubbens medlemmer.
Det eksterne referat referer til, at der arbejdes på en samlet vision for klubben.
7. Klubbens fremtid, strategi og visioner
Der er enighed om, at der præsenteres en ramme af muligheder der kan arbejdes hen imod,
når der er konkrete forslag, som er tilstrækkeligt oplyst vedr. økonomiske omfang og øvrige
forhold.
Susanne fremviser Viborg rideklubs diagram for mål, visioner etc. En god inspirationskilde.
Bestyrelsen beslutter, at man en formiddag arbejder videre.

Frem til næste møde arbejdes der videre på at udbygge udkastet.

8. Kommende aktiviteter
Behandles sammen med punkt 10.
9. Indkomne forslag
Forespørgsel fra Et medlem:
Mulighed for en klippekortanordning til ridetimerne: Det bliver dyrt at betale for to timer
ugentligt, hvorvidt der er mulighed for, at man kan tilkøbe blot 1 time ugentligt.
Der drøftes, at det et. Både kan være et indtægtstab eller en besparelse i omkostningerne.
Der foretages en gennemgang af privat-dressur holdene, og antallet af timer holdt op mod
antallet af tilmeldte til ridetimerne viser, at holdene umiddelbart ser ud til at give et
underskud.
Der er behov for at der foretages yderligere beregninger, før der tages stilling til det. Punktet
tages videre til næste møde.
10. Aktivitetsplan
i 2020 ophører dispensationen i forhold til lov om hestehold. Bestyrelsen drøfter, at arbejdet
skal påbegyndes tankemæssigt.
Der er kalendersat en arbejdsdag, som ikke afholdes. Der er behov for at afholde en
arbejdsdag, hvor udendørsmaterialet bæres indendørs.
Lørdag d. 5 oktober kl. 9. – AG laver et opslag til facebook, SKB beder hende om dette.
Selve aktivitetsplanen er på hjemmesiden, SKB opdaterer den løbende.
Halloween-stævne er under planlægning.
11. Evt.
Ormekur SH tager ansvaret for, at dette sættes i gang.
Handicapafdelingen er der fortsat ingen økonomisk afklaring på.
12. Næste møde
Torsdag d. 24. oktober kl. 19.00

