Dagsorden til bestyrelsesmøde

(d. 19/09-2015)

Mødested: Sekretariatet
Tid:
14:30

1.

Konstituering af bestyrelsen

2.

Udvalg

3.

Regnskab/økonomi

4.

Løn

5.

Nøgler

6.

Pengeskab/kasser

7.

Dyrlæge – Blicka Star, vac, tandraspninger, gødningsprøver

8.

Containeren skal tømmes nu – hvem?

9.

Wrap eller hø? Hvem?

10.

Snakke med hestehandler Torben Andersen – Lucky Jack

11.

Flere heste/hold?

12.

Klubmodul?

13.

Emma´s lukkevagt? (Onsdag)

14.

Indhentning af tilbud - dyrlæge, smed, foder og hø

15.

Stævner

16.

Sponsor – penge til sadler

17.

Ridehusbunden

18.

Nyhedsbrev eller lignende

19.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling

20.

Eventuelt

Lagesminde allé 50

–

2660 Brøndby strand

–

Tlf.: 43 73 00 27

–

Cvr.nr: 11065694

Referat af bestyrelsesmøde (d. 19/09-2015)
Mødested:
Tid:

Sekretariatet
14:30

Deltager:	Hanne Libori, Rikke Dall Schyth, Cecilie Toft, Morten Laursen, Inge-lise Lorenzen,
Jaroslav Broz, Karin Dreyer og Sara Lorenzen
Afbud:
Næstemøde: Ikke fastsat dato
Referent:
Cecilie Toft

1. Konstituering af bestyrelsen:
Formand Inge-lise Lorenzen (2 årig)
Næstformand Morten Laursen (1 årig)
Kasserer Karin Dreyer (1 årig)
Bestyrelsesmedlem Rikke Dall Schyth (2 årig)
Bestyrelsesmedlem Cecilie Toft (2 årig)
Suppleant Hanne Libori (1 årig)
Suppleant Jaroslav Broz (1 årig)
2. Udvalg:
Junior udvalg – Inge-lise Lorenzen
Sponsor udvalg – Morten Laursen
Kiosk udvalg – Karin Dreyer
Pr. og markedsføring udvalg – Rikke Dall Schyth
Fest og aktivitets udvalget – Cecilie Toft
Stævne udvalg – Hanne Libori
Materiale udvalg –Jaroslav Broz
Facebook team – Rikke Dall Schyth, Cecilie Toft, Karin Dreyer og Sara Lorenzen
Webteam – Cecilie Toft og Sara Lorenzen
3. Regnskab og økonomi:
	Regnskabet blev gennemgået, men der er ikke blevet bogført i 2015, så kassereren arbejder
fortsat hårdt på at få et korrekt overblik. Det er dog konstateret, at der er et stort underskud
4. Løn:
Karin kontakter Data løn Bluegarden for yderlige informationer.
De ansatte sender deres timesedler via mail til Karin - karin@dreyer.st
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5. Nøgler:
Alle i bestyrelsen får en nøgle og koder til pengeskabene.
6. Pengeskab/kasser:
Hanne har fået overdraget pengekasserne til stævnerne.
7. Dyrlæge – Blicka Star, vac, tandraspninger, gødningsprøver:
Tilbud indhentes og dyrlægen kommer formentlig i den kommende uge.
8. Containeren skal tømmes nu – hvem?
Marius Pedersen kommer mandag og tømmer den.
9. Wrap eller hø? Hvem?
Der vil i fremtiden blive fodret med hø.
10. Snakke med hestehandler Torben Andersen – Lucky Jack
Sara giver Torben besked på at han vil blive betalt hurtigst muligt.
11. Flere heste/hold?
	Vi skal have bygget vores hestebestand op til 16 skoleheste i løbet af de kommende måneder.
Flere hold oprettes i takt med at flere heste kommer ind i stalden.
12. Klubmodul?
Er valgt og Karin går i gang med at undersøge hvordan og hvornår vi kan indføre det.
13. Ledige lukkevagter?
Deles ud imellem vores to ungarbejdere.
14. Indhentning af tilbud - dyrlæge, smed, foder og hø:
Cecilie og Sara indhenter tilbud hos de forskellige leverandører.
15. Stævner:
Hanne er i fuld gang med at sætte sig ind drf GO systemet.
Kommende stævnedatoer kan snart komme på nettet.
16. Sponsor – penge til sadler:
Morten går i gang med det samme.
Der skal også hentes sponsorater ind til f.eks. nye heste osv.
17. Ridehusbunden:
Kommunen sender en mand der skal undersøge hvad der kan gøres ved bunden.
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18. Nyhedsbrev eller lignende:
Kommer når vi er kommet lidt mere i gang.
Måske i samråd med juniorudvalget.
19. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling
Mangler underskrifter fra dirigenten, referenten og den tidligere formand.
20. Eventuelt
Bestyrelsen har valgt fortsat at betale kontingent til klubben på trods af klubbens vedtægter.
	Sara bliver dagligleder og hesteansvarlig. (Kontakter dyrlæge, smed, container tømning,
foder, hø, osv.) Ved kritisk opstået sygdom skal personalet kontakte Sara.
	Rikke har lavet en officiel facebook side til informationer og andet info til medlemmerne.
Siden hedder ”BNR Rideklub”.
Alle i bestyrelsen og personale skal aflevere en børneattest.
Jaroslav og Morten kigger på mulighederne for at slå to bokse sammen til en, samt tage
fronten af boksen overfor vandspiltovet af, så der vil være to striglepladser
Rikke sørger for diesel til traktoren.
Morten sørger for at der kommer en førstehjælpskasse.
Inge-lise, Rikke og Sara skal til møde på kommunen i den kommende uge
angående det nye ridecenter.
Bestyrelsen ønsker at der midt i november skal afholdes et medlemsmøde.
Dato og tid vil blive udmeldt i god tid.
Karin skaffer klubben et Inco kort. (Til indkøb af plastic service).
Hanne vælges som distriktsrepræsentant.
Tove starter i arbejdsprøving 5 oktober 2015 og skal hjælpe til i stalden.
Cecilie er valgt som sekretær.
	Der vil i den nærmeste fremtid komme en liste op med udvalg, til medlemmer og
forældre hvor i kan skrive jer på og vi kan få fyldt udvalgene op, så vi i fællesskab
kan løfte de opgaver der er i klubben.
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