Bestyrelsesmøde i Rideklubben Møllen
Onsdag, den 03.10.2018 hos Judith.

Referat
Deltagere: Line, Judith, Lotte, Gitte, Cecilie og Mette
Fravær: Rikke og Eva
Referent: Mette
Nyt fra formanden
Organisationscertificering OK.
Sikkerhedscertificering er næsten klar, brandinstruktioner og udbud af et sikkerhedskursus mangler.
Sikkerhedsaften planlægges (inkl. fællesspisning) i november med Roy Pendegast som underviser.
Møde den 2/10-18 med DRF, Haderslev kommunes rideklubber og Hans Å. Strasen (kultur og fritid) vedr.
tilskud til kommunes rideklubber.
Skrivelse om forenkling af lokaletilskud ligger klar og fremsendes til de andre rideklubben i Haderslev
kommune til godkendelse, hvorefter skrivelsen sendes til Haderslev kommune (idrætssamvirke).
Derefter beslutter Idrætssamvirke, om der skal rejses en sag.
Nyt fra næstformanden
Ansøgning om springmateriel er sendt (25.000 kr.). Svar inden 4 uger.
Nyt fra udvalgene
Sportsudvalget: I uge 46 søges om datoer til C-stævner i 2019. Der foreslås som vanligt ét i slutningen af
april og ét i september.
Desuden ansøges om afholdelse af ét D-stævne med pony/hest, spring og dressur. April måned er foreslået.
Der blev nedsat et ”D-stævneudvalg” bestående af: Line, Judith, Gitte og Mette.
Derudover arbejder sportsudvalget på et tilbud om styrketræning til ryttere. Lines mand Bjørn, som er
uddannet sportsmassør, vil forestå undervisningen. Der er fundet et lokale (det nye sundhedscenter).
Bjørn kommer med prisoverslag på ca. 10 undervisningsgange. Undervisning bliver hver anden søndag med
ca. 8-10 deltagere pr. hold.
Elevstævneudvalget: Der er den 29/9-18 afholdt ponygames med 38 deltagere. Pænt resultat (ca. 2.500
kr.).
Julestævne er planlagt til afholdelse lørdag den 24.11.18 med spisning og pakkeleg.
Rosetter: Cecilie og Judith bestiller røde og evt. blå.
Afregning fra elevstævne i juni mangler (Lotte). Judith og Mette tager aktion på denne.
Sponsorudvalget: To nye sponsorer er på plads i 2019: Nykredit (kr. 10.000 for 3 år) mens SSSportsmassage
er ny klassesponsor + skilt (kr. 3000).
Der arbejdes med CR (Marianne), som måske yderligere vil tilbyde 20% rabat på varer i butikken.
Sponsorer på hjemmesiden er opdateret.
Mette forsøger at få gang i juleskrab og finde en sponsor til bagsiden (”Snemanden” til 1.900 kr.).

To sponsorer har meldt sig som ”spring-sponsorer”: Nykredit og Nybolig.
Nyhedsbrev: Opfølgning med Eva på næste bestyrelsesmøde. Alternativt skal nyhedsbrevet udfærdiges
som word-fil, Lotte kan sende med ud på mail.
Arrangementsudvalget: Der afholdes julefrokost på Den Gamle Grænsekro fredag den 30. november 2018.
Cecilie laver opslag. Forventer 20-25 deltagere.
Cafeteria og automatudvalg: Automaten skal blændes af ved stævner.
Økonomi OK, løber rundt.
Eventudvalget: Markedsdag 27.10.18. Dette arrangeres og koordineres af Anette Ropers.
Økonomi: 
Sager til drøftelse: Skilt ved vejen og i indhak opdateres til nyt logo. Line har kontakter til BW skilte.
Nykredit fond ansøgning
Line undersøger omkring bad/toilet.
To mobilpay numre: Et til cafe og et til andre indbetalinger, dette vil lette kassererarbejdet.
Fordeling af poster:
Eva (kasserer) fortsætter til jul i parløb med Cecilie og Gitte. Eva laver regnskabet for 2018 færdig til
fremlæggelse på generalforsamlingen i februar.
Hvert udvalg laver lister over udgifter/indtægter for at lette kassererjobbet.
Eva fortsætter i bestyrelsen – tager del i sponsorudvalget.
Sponsorudvalget sender fakturaer til sponsorer og følger op på betalinger.
Til januar skal fakturaer for 2019 udsendes.
Hjemmeside: Line overtager, tager kontakt til Karlo vedr. fotos til hjemmesiden, som mangler.
Arrangementsudvalget: Gitte og Lotte fortsætter.
Indkøb af springmateriel: Tilbud fra Alulette. Jørgen, Line og Gitte tager action og bestiller.
Anette Ropers lægger nyt på FaceBook (fra elevudvalg), Rikke (sportsudvalg), Eva (sponsorudvalg),

Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 21.11.2018 hos Lotte.

