Referat bestyrelsesmøde 6. december 2016
Deltagere: Jeanne, Lene, Christina, Mette, Charlotte, Pia (ref.) samt Eva fra den
DSHRI i første del af mødet
Budget
Lander forventeligt på et lille overskud i 2016. Charlotte sender det til bestyrelsen.
Tilskud fra kommunen
Charlotte tjekker op med kommunen i forhold til tilskud.
Undervisning – privat
Underviserne fra HØRS og underviserne udefra har lige ret i forhold til at beholde de dage, de er blevet
tildelt. Mette, Christina og Charlotte koordinerer, så tiden bliver udnyttet optimalt. Evt. må der
oprettes venteliste, hvis der fortsat er stigning i antallet af rytter, som vil have privatundervisning.
Man kan ikke forvente at få plads i ridehuset til privatundervisning to gange om ugen på
spidsbelastningstidspunkterne (særligt hverdagsaftenerne).
Aktivitetskalender 2017
Rideskolen: Efterårsferie og påskeferie bliver dagridelejre fremover. Arbejdsdag bliver 7. maj. Et lidt
mindre ambitiøst åbent hus sammen med sløjfestævne bliver den 20. august.
Trailerudlejning
Alle henvendelser omkring traileren skal ske til Mette. Dens sadelrum må ikke låses. Mette sender
trailerkalender til Charlotte, så vi kan sikre, at pengene kommer ind.
Eksternt kursus
Charlotte undersøger priser på hhv. Bo Høstrup og Frederico Mexia og kommer med forslag til dato.
Folehavegaard
Vi skriver brev til dem, hvor vi opsummerer, at intern lejeaftale er ændret. Så vi også får overblik over,
at dem, der skal være medlem, rent faktisk er medlem og betaler.
PR/sponsorudvalg
Charlotte fortalte om udvalgets besluttede aktiviteter. Der er mødet i udvalget igen den 7. december.
Julefrokost
For bestyrelse og personale 6/1.
Bestyrelse og udvalg 2017

Vi forsøger at få etableret et springudvalg.
Banerne
Mangler fortsat at finde en kulturharver. Jeanne får info fra Charlotte og vil være med til at undersøge
det.
Vi kan ikke lægge mere lag ind i ridehuset, så det skal tænkes med i løsningen for ridehuset. Charlotte
undersøger, om der kan tages noget af for at lægge nyt ind.
Klubmodul
Der har været lidt småproblemer, men fremover vil fremtidige betalinger fremgå.
APV
Skal først på dagsordenen næste gang.
Bokse
Vi har flere emner til den tomme boks, og det kan gå hurtigt. Og forsøger ellers at finde en løsning i
forhold til at få en hest i boksen ved siden af Lillemand.
Vedligehold
Jeanne kigger på sadelholder og dør ved skabe, der ikke vil forblive lukket. Finder prop til krybbe. Ny
dims udvendigt på dør med kroge (kroge skal fjernes). 4 stk. trillebøre indkøbes.
Personale
Ny medarbejder er i gang med at blive kørt ind, og det tegner godt.
Rideskolen
Zaffa er sat til salg.
Idrætsrådsmøde
Kokkedal Rideskole er blevet opsagt, fordi bygningerne er blevet solgt.

