Bestyrelsesmøde i Rideklubben MØLLEN
Dato 20. juni . Hos Eva Sand Sandefjordsvej 3 Haderslev

Valg af referent: Cecilie
Nyt fra formanden:
Skift af distrikt til distrikt 8
Har det indflydelse på vores stævnedatoer? De ansøgte terminer for september er ikke godkendt efter 14
dage
Møde med Revsø og formanden for distrikt 8 CC. ang at rejse en sag i kultur og fritidsudvalget om ændrede
vilkår for ride klubber i Haderslev kommune
Kan I hjælpe med at finde eksempler fra andre kommuner ? hvordan afregnes omegnskommunerne???
Indsendelse af nye vedtægter til drf.

Ref:
- Vi er nu flyttet tilbage til Distrikt 8
- Gitte er i dialog med Distrikt 8 om stævnedatoer. Der er søgt om den 22.-23. september. Der
overvejes om der skal udskrives et par ponyklasser.

Der er kun 2 rideklubber: Revsø og RMØ i Haderslev kommune, hvordan kan de to rideklubber
få øget tilskud fra kommunen. Gitte tager sammen med Revsø kontakt med kommunen.
Fordelingsnøglerne for tilskud er ikke opdateret ift. den aktuelle situation. Hvordan kan vi få
kommunen til at ændre dette. Der var oprindeligt 7 rideskoler. Når en rideklub er nedlagt, vil
Kommunen ikke give tilskud til en ny.

Gitte kigger på hvordan omegnskommunerne beregner tilskud til rideklubber. Dette skal danne
grundlag for vores oplæg til kultur og fritidsudvalget.
Har nogen kendskab til andre kommuner - hvordan de afregner. Så kontakt disse og giv info til
Gitte.

Nyt fra Næstformanden:
Ansøgning om midler til IT udstyr
Udvalgslister

Rikke sender ansøgning til DIF og DGI’s foreningspulje. Vi søger 25.000 kr. til IT-udstyr (ny
bærbar PC, printer, Hjemmeside herunder foto).

Nyt fra udvalgene
Sportsudvalget: stævnedatoer
Ref:

Stævneudvalg
- Når der skal søges stævner til 2019, går vi efter samme tidspunkter som i 2018
- Sarah deltager i stævneudvalget.
- Det nye stævnesystemet fungerer rigtigt godt.

Elevstævneudvalget: Judith og Mette
Ref.

Elevstævneudvalget
- Fint stævne i lørdags, der kørte efter det nye koncept.
- Der kører fortsat forskellige priser i cafe under elevstævner og C-stævner.
- Kaffe koster 10 kr. med gratis opfyldning resten af dagen.

- God støtte til cafe
- Stævnepris på 100 kr. er nået mener elevstævneudvalget. Der er enighed om, at den slags
beslutninger tages i bestyrelsen.
- Ønske om D-stævne i 2019. Det drøftes i stævneudvalget - der skal søges i november.
- Frederik og Rene er trådt ud af udvalget.

Sponsorudvalget: Rikke og Mette.

Sponsorudvalg
- Hjemmesiden skal opdateres med sponsornavne. Mette kontakter Cecilie.

- Sponsorpleje - en mulighed er at vi inviterer sponsorer ud i rideklubben med en præsentation
og en snak. Ansvarlig her er Mette. I første omgang prioriteres at lave et nyhedsbrev
/Forslag til klubnyt, der sendes ud som pdf. sammen med faktura. Eks. 2 gange årligt. Her
eksponeres sponsorer for eks. 500 kr./år.
- Vi ønsker at lave nyhedsbrev via eks. Mail Chimp. Ansv. Eva. Bestyrelsen er redaktionen, og
første nyhedsbrev udsendes slut august ifm. bestyrelsesmødet. Lotte sender mailingliste til
Eva.

- Sponsorbilletter til diverse arrangementer - eks. dyrlægearrangement.

Arrangement udvalg: Cecilie
Der er grillaften den 27/6.

Event udvalget : Gitte pony måling og næste års elevstævnecup
Ref:

Event koordinator
- Der arrangeres loppemarked den 6-7. oktober. Ansvarlig Anette R.

- Det er en fordel at oprette alle stævner/event som “begivenheder” på vores Facebook side.
Eva kan kontaktes hvis der er spørgsmål til hvordan dette gøres.
- Elevskolecup - der sættes igen hold i 2018/19.
- Der arrangeres ponymåling i klubben. Ansv. Anette R.

Cafeteria og automatudvalg: Judith

- Judith er ansvarlig for Automaten i rytterstuen. Vi forsøger at alle køb tages fra
Automatkassebeholdningen.

Økonomi :

Eva: fremlæggelse af regnskab

Sager til drøftelse:
Markedsføring.

Sager til beslutning.
Cecilie arbejder videre med certificering.

Formand Gitte Kirkegaard

