BESTYRELSESMØDE D. 24.10.2019

Mødet afholdes hos Susanne, Klingenbergsgade 20A
Mødedeltagere: Søren, Thit, Susanne, Asbjørn og Anette
1.GODKENDELSE AF REFERAT
Referatet fra mødet d. 26. september 2019 er godkendt.
2. OPFØLGNING AF BESLUTNINGER
Som svar til et medlem om at vi kan lave lidt om på vores prisstruktur for undervisning, som gælder
dem der er opstaldet og kun rider en undervisningstime er der udarbejdet et konkret forslag
om hvordan det kan løses uden klubben lider tab derved. Kommer til afstemning på næste møde.
Ormekur er taget og afleveret.
3. MEDDELELSE FRA FORMANDEN
Fibernet fra Thy Mors Energi. Altibox bliver leverandøren. Det betyder at det bliver lettere at bruge
mobiltelefonen. Man kan bruge Wi-Fi forbindelsen til at ringe fra.
Der er kommet grus i vejen ned mod foldene. Til fælles glæde for alle
Der har været tyveri på rideskolen. Sagen er opklaret og mange af tingene er leveret tilbage. Hvis
man mangler nogle ting, kan man kontakte Susanne eller daglig leder, så kan man se på sagerne
sammen med hende.
Halloween stævne køre efter planen. Vi mangler en dommer til dressur og spring.
Malene og Hanne samarbejder omkring brugen af foldene. Malene er den daglige leder, og det er
hende der styre foldene. Hvis der er ønsker om ændringer eller lign. skal man henvende sig til
hende. Regler på 2 timers foldene, - selvom der går 2 på folden, gælder 2 timers reglen stadig!
Malene, Søren og Anette tager på Workshoppen Elevskolen hos DRF, lørdag d. 9. november fra 9:30
til 15:00. i Ålestrup
Springmaterialet er sat ind til vinter. Vi mangler dressurhegnet. Der er indkøbt 2 presenningen til
dressurhegnet.
Hestevelfærd på rideskolen. Vi har fokus på alle vores elevheste, Malene arbejder tæt sammen
med rideskolen dyrlæger og bestyrelsen. Vi vurderer løbende om det er forsvarlig i forhold til
hestenes velfærd. Dertil skal vi være opmærksomme på hvordan opstalderne og elever opføre sig i
stalden og omkring hestene.
Grundet den nye hestelov, som træder i kraft d. 1. januar 2020, skal spiltovene ændres. Asbjørn og
Søren tager fat på opgaven.

4. MEDDELELDER FRA KASSE REREN
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Rytterlejrene har igen været en succes, og vi takker daglig leder, JU og alle de frivillige for
indsatsen. Indtjeningen fra alle vores arrangementer er ret god og en nødvendighed for klubbens
økonomi. Indtjeningen fra denne rytterlejr ligger på 13.000 kr. Det kunne være en god ide at lave
en ekstra rytterlejr i påsken.
Der er pt. 9 tommebokse i klubben. Vi fortsætter med at lave opsøgende arbejde for at hente
nogle nye opstalder til, samtidig skal vi sikre at elevskolen fortsat har en positiv kurve.
Zakobo er nu klar til at tage alle data fra C5 over, så vi får et sammenhængende regnskab.
Lønudgifterne til de ansatte i rideklubben er blevet diskuteret.
Der er nogle udgifter fra forberedelserne til distriktsstævnet, som blev aflyst, som desværre tynger
regnskabet.
Arbejdet omkring nye kontrakter til skilte sponsoraterne går i gang i november 2019
Investeringer i f.eks. spejle eller lign. til klubben, kan vi som bestyrelses ikke på nuværende tidspunkt
forsvare, grundet økonomien i klubben. Bestyrelsen bakker op, hvis der er frivillige i klubben som
ønsker at oprette en støtte forening til klubben. Det betyder at de penge som støtteforeningen
tjener i forbindelse med nye arrangementer som de selv afholder og ikke indgår i de
arrangementer som rideklubben normalt beskæftiger sig med, kan gå til fornyelser i klubben, som
f.eks. nye spejle til hallerne eller lign. Støtteforeningen kan også, i samarbejde med klubbens
bestyrelse søge fonde, hvis der er et specifikt projekt man ønsker støtte til.

5. MEDDELELSE FRA ELEVANSVARLIG
MRR som lærested.
Der er lavet en aftale med Priess i forhold til uddannelse af de elever som er hos Priess. Vi skal have
5 certifikater i hus inden d. 31/12-2019 hvis vi fortsat skal være lærested.
For at få lærestedscertificering, skal vi have de 2 basis certificeringer, Organisation og Sikkerhed.
Derudover skal vi have certificeringerne Elevskole og Opstaldning
Det er et større stykke arbejde. Der er rigtig mange gode ting, som vi får gennemarbejdet og
klarlagt i denne proces. Men det er også et omfattende arbejde.
Thit påtager sig at udarbejde en sikkerhedspolitik. Anette har det overordnede ansvar for
certificeringerne. Men det bliver en fælles opgave for bestyrelsen at nå i mål.

6.KLUBBENS ØKONOMI
Blev behandlet under punkt. 4 og tages op igen på næstkommende bestyrelsesmøde.
Det er bestyrelsens overbevisning at klubbens økonomi ikke kan forbedres ved prisforhøjelser, men
må komme af besparelser og rationaliseringer.
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7. EVT.
Vi har modtaget et brev fra en opstalder, som blev gennemgået på mødet. De får et personligt
svar.

8. NÆSTE MØDE
Næste bestyrelsesmøde er torsdag d. 7. november 2019.

