Indkaldelse til bestyrelsesmøde d. 19/03, kl. 18.00
Tilstede: Heidi, Mette Meyer, Jan, Sussi, Gitte, Mette Larsen, Bjørn og Skrållan
1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 18/02
2. Opfølgning / Nyt siden sidst
- Alle skal have oprettet sig på GO og medbringe id-nummer: Det er kun
formand, næstformand, sekretær og kasserer, der skal registreres. Dette er
gjort.
- Børneattester: Alle attester er indsamlet, de sidste er ved at blive behandlet.
- Fastelavn 2019: Vi havde for mange fastelavnsboller, så dem køber vi ikke
igen. Ellers var det godt. Vi lægger ikke arrangementet på fastelavnsdag
fremadrettet. Vi brugte i år omkring 2400 kr.
- Hjemmeside: Lasse har givet et tilbud på 7000 kr, han vil gerne give 1000 kr i
rabat, hvis han står som sponsor. Gitte indhenter et andet tilbud, som vi
sammenligner med.
3. Kommende arrangementer
- D-stævne i dressur d. 23/24. marts: Der er styr på planlægningen, vi mangler
hjælpere.
- Springkursus med Bo Bak d. 12/13. april: Der er en enkelt plads tilbage, der
er stor tilslutning.
- Ridelejr: Der er fremlagt budget, som er godkendt
4. Sports Team Slagelse: Klubben har 3 ryttere, som får støtte ved generalforsamlingen,
d. 26/03 - klokken 17. Heidi og Bjørn tager med.
5. Repræsentantskabsmøde: 06/04 i Korsør, Heidi, Bjørn og Sussi deltager. Jan og
Skrållan deltager måske.
6. Pålægsbøtter til cafeteriet: Bjørn køber pålægsbøtter.
7. Indtægt / udgift blanket: Der laves en arrangements mappe, så en fremtidig bestyrelse
kan se tidligere udgifter / indtægter. Udvalgene får at vide, at de sætte i mappen.
8. Nøgler:  Bjørn nummererer nøgler og deler ud igen.
9. Velkomstfolder til nye rideskoleelever: Vi laver en folder i fællesskab - på et
lørdagsmøde
10. Billeder af bestyrelsen på hjemmesiden: Vi tager billeder til næste møde.
11. Vest med “spørg mig”?: Heidi og Mette Larsen indhenter tilbud på jakker og t-shirt
med MBRK (logo) på, som kan bæres ved arrangementer.
12. Brug af spring: Vi snakker med Thysbjerg Ridecenter
13. Bogstaver i hal 2: Niels skal lave skilte, Lotte laver klistermærker. Der følges op på,
hvor langt vi er.
14. Evt.
- Bjørn og Sussi starter et sponsorudvalg.

-

Vi laver et opslag på facebook med udvalg + sponsorudvalg.
Vi ændre reglerne for championat: man behøver ikke mindst 3 resultater. Vi
ganger først ved 1,5 ved 3 placeringer / 12 startere.
- Vi køber et rullebord til Slush-ice maskinen.
- Arrangørerne evaluerer sammen efter endt arrangement.
- Cafeteria-udvalg undersøger priser på industri håndvask.
15. Punkter til næste møde
- Underskrivelse af nøgle seddel

Næste mødedato, kage: 02/05-2019, klokken 18.30. Kage: Heidi

