REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 02.01.2020

Mødet afholdes hos Susanne, Klingenbergsgade 20A
Mødedeltagere: Søren, Thit, Susanne, Asbjørn og Anette
Afbud: Thit
1.GODKENDELSE AF REFERAT
Referatet fra bestyrelsesmøde d. 7. november 2019 er godkendt
2. OPFØLGNING AF BESLUTNINGER
Der er afholdt Halloweenstævne, det gik rigtig fint med et godt overskud. Med rigtig godt besøg i
kiosken.
Spiltovene er blevet ændret, mellem jul og nytår. Så regulativet bliver overholdt.
Lågerne til nogle af boksene, hvor hø og wrap er i dag, skal laves mindre, så vi kan sætte de små
ponyer derop, og flytte wrap og hø ned i de mindre bokse. Dette bliver lavet fredag d. 3/1-2020.
Vi leder fortsat efter en afløser til Monica, da hun er ved at være oppe i alderen.
3. MEDDELELSE FRA FORMANDEN
Søren og Susanne har været til distriktsrådsmøde. Mødet handlede om hvordan man styrker
rideklubben. Dertil blev der talt om afviklingen af stævner både på rideskoler og fra private.
Stævne for kæpheste blev ligeledes omtalt.
Jette Stüker vil gerne have en årsplan lavet og Ridefysioterapien på Morsø skal akkrediteres. I den
forbindelse skal rideklubben have styr på nogle ting. Det vil vi i samarbejde med lederen af
handicapafdelingen Marlene Lund få ordnet. Ansvaret for at det sker ligger hos formanden.

MRR afholder distriktsstævne i Kr. Himmelfarts ferien. Der bliver indkaldt til et møde vedr.
proportionerne til stævnet.
Pt. er der ingen undervisere til privatholdundervisningen. Alle der har været tilmeldt disse timer, er
blevet afmeldt indtil der kommer en afklaring. Bestyrelsen arbejder fortsat på en løsning.
Spejlhallen skal planes og der skal mere sold på, Asbjørn tager opgaven.
Der er skiftet leverandør på wrap og hø. Der evalueres PT. på kvalitet og pris.
4. MEDDELELSE FRA KASSEREREN
Efteråret 2019 er brugt til at indkøre det nye betalingssystem.
De foreløbige tal fra 2019 ser ud til at vi kommer ud af det med et resultat der ligger tæt på 0
Der skal sættes fokus på skilte sponsoraterne.

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 02.01.2020

5. MEDDELELSE FRA ELEVANSVARLIG
Ryttermærker vil fremover være et tilbud hos MRR.
Certificeringerne er ikke i hus endnu, men der mangler ikke meget. Bestyrelsen samler det sidste og
får det sendt til DRF. Der er aftalt med DRF af der kommer besøg d. 30/1-2020.
6.FREMTIDIG UNDERVISNING, ØKONOMI OG PRISER PRIVATE HOLD
Bestyrelsen regner med at have en løsning til privat holdundervisning klar til den 01-02-2020.
7. MEDLEMSMØDE, UDVALGSMØDE, STRUKTUR OG INTERVAL
Der indkaldes til medlemsmøde torsdag d. 16. januar 2020, kl. 19:00
På mødet vil bestyrelsen fremlægge en ny betalingsstruktur.
Der indkaldes til bestyrelsesmøde sammen med udvalgsformændene og beridereleven d. 6/2-2020
kl. 19:00
8. EVT.
Priess har udtrykt utilfredshed med at vi bruger minilæsser langvarigt den dag de muger ud. Søren
tager problemet op med Malene.
9. NÆSTE MØDE
Næste bestyrelsesmøde er torsdag d. 6. februar 2020.
Derefter et bestyrelsesmøde d. 13. februar 2020

