Bestyrelsesmøde mandag den 2. september kl.19:30
Afbud fra Maria

1. Ansøgning af aktivitets støtte og lokaletilskud - frist er 01 november 2019
Louise indberetter aktivitet støtten til kommunen via. conventus. Medlemstal voksne og børn/unge.
Hvor mange skal trækkes fra i forhold til frivillige medlemmer, bestyrelsen, suppleanter, udvalg?
Trine og Louise snakker sammen inden der indberettes til kommunen. Trine skal snakke med kommunen
vedr. lokaletilskud og spørger i samme omgang om ovenstående vedr. aktivitets støtten.

Børneattester – der er søgt – frist var 15 august 2019
Rideklubber kan ikke få mere støtte fra kommunen i forbindelse med drift/vedligeholdelse. Vi får 10.000 til
lys m.m.

Træner støtte via kommunen – kan vi sende vores underviser på kursus, inspirations tur?
Der skal søges inden start – der gives op til 75% i støtte, maks. 1.500 pr. Deltager pr. år.
Kunne er købes materialer ind til evt. miljø træning – noget ny tænkning til rideklubben.
Lone undersøger muligheder.

2. Status sponsorater/skilte
Vi mangler kun at få indbetaling fra 1 firma.
Vi går sammen og tager på tur i det nye år.

3. Status rosetter – Afventer stadig!

4. Budget for 2020


Ønsker af indkøb
Grill, sider til pavillon, sikkerhedsveste til voksne mangler (vi har 700kr, - fra Tryg fonden),
bordbænke sæt til foran ridehallen, klapborde til rytterstue.
Forslag: der laves en stemmeseddel med ønsker og tager med til generalforsamlingen.



Aktiviteter (herunder penge fra lodsedler)
Få en ”kendt” ud, miljø træning,
Jeanette tager en snak med Laura/Bettina vedr. emner til et socialt arrangement i klubben.
Vi mangler noget socialt – hvad kan der gøres!
Louise laver ”læderfedte dag” i nærmeste fremtid.
Spis sammen aften skal i gang nu. Louise og Lone tager teten på det.



Udendørs ridebane – er sat i bero pt.
Næste ønske fra bestyrelsen er en ny fiberbund. Louise søger fonde til 2020.



Bane designer – skal der en ny på banen?
Hvem kunne evt. være interesseret?
Forslag fra bestyrelsen Maria eller Joan.

5. Kassernes ønsker fremadrettet


Kommunikerer til medlemmer ved mobilepay (medlemskab, ridehuskort mm.)
Generelt er folk gode til at skrive besked på mobilepay. Opfordre forældre til at skrive tekst ved
stævner, kontingent osv. Skal vi have en mobil tilknyttet så vi undgår at betale gebyr på 0,75 pr.
transaktion. Selvom det koster klubben er det bare det nemmeste at have mobilepay som vi har
det i dag.
Fornyelse af kontingent ønskes efter 1/1 2020 forhold til regnskab.
Cafeteria salg:
Kunne vi lave en kasse med en ”klippekorts” ordning for medlemmer?
På den måde kan vi spare gebyr. Vi går i tænkeboks.



Ved indkøb – husk at skrive på bon.



Inco kort
Inger modtager stadig kvitteringer for klubbens inco kort.
Louise/Jeanette tager fat i Lene.
Når Trine modtager kortet bliver der bestilt et nyt.



Back up i den kommende måneder.
Bestyrelsen skal hjælpe Trine de næste par måneder i forhold til regninger, mails osv. pga. barsel.

6. Status hjemmeside.
Har ikke hørt nyt fra Jan.

7. Andet.
Forslag til terrænudvalget.
Kunne dommervognen bruges ved start/mål ved distance stævner frem for pavilloner hvor folk sidder og
fryser?

Nyt mødes er ikke fastlagt.
Referent Louise Voigt

