Referat af bestyrelsesmøde den 7.3.2017 Skive Rideklub
Afbud fra: Rikke og Lene
Dagsorden:
1. Konstituering af bestyrelsen
a. Valg af formand
b. Valg af næstformand
c. Valg af kasserer
d. Valg af sekretær
2. Orientering v. formanden
3. Orientering v. kasserer
4. Gennemgang af aktionslisten
a. Procedure for aktionslisten revideret
5. Gennemgang af aktivitets oversigt
a. Opdatering af kalender
b. Rytterlejr uge 26
c. HIF -> kontaktperson
d. Sommerstævne og stævner generelt
e. Arbejdsdage
f. Eksterne arrangementer
6. Revidering af ydelser
a. Foldtillæg
b. Månedskort til ridehus
7. Udvalgsopdatering
a. Stævneudvalg
b. Sponsorudvalg
c. Byggeudvalg
8. Evt.
9. Næste møde

1. Konstituering
a. Asger valgt som formand
b. Lene valgt som Næstformand
c. Flemming valgt som kasserer
d. Morten valgt som sekretær
2. Orientering v. formand
a. Klubmodul
Klubmodul kører tilfredsstillende. Der er meget få dårlige betaler men det er stadig vigtigt at der
udføres kontrol med de forskellige ydelsesgrupper. Louise efterspørger en smartere måde at lave
lister på -> Asger og Louise kigger på at lave en smartere måde at føre kontrol på. Hjemmeside
design er lige på trapperne men al information fra gammel hjemmeside er ført over på den nye.
3. Orientering v. kasserer
a. Mastercard i klubmodul -> Gebyr på 1,7% -> Asger går videre for at se om kunderne kan betale
gebyret ved transkaktion
b. DLR låneomlægning -> flere beregninger ifht. At se på om man kan låne flere penge men stadig
bevare en god likviditet. Først skal DLR ud og vurdere ny stald
4. Gennemgang af aktionsliste
Aktionslisten blev gennemgået

5. Gennemgang af AKOS
a. Kalender blev opdateret med mange forskellige vigtige datoer for året. Asger udsender update til
klubbens medlemmer når vi er på plads med datoer.
b. Asger som HIF kontaktperson
6. Revidering af ydelser
a. Foldtillæg -> priser laves af Louise og præsenteres på medlemsmøde
b. Månedskort -> vedtaget til 400kr -> husk note ifht at det er billigere at tilmelde sig løbende
betaling
7. Udvalgsopdatering
a. Lægges på hjemmeside for at synliggøre de forskellige udvalg
8. evt.
a. ELFO rapport gennemgået -> koste 10-12 tusind + moms for at opnå en årlig besparelse på ca
10k i forsikringpræmie -> Vi afventer byggeriet
b. Flytte jord ved staklade -> Jesper fortsætter med projektet.
c. Hente gammel ridehus bund -> Vibeke laver opslag på facebook
d. Morten henter sand til flise projekt
9. Næste møde
a. 18 april 1900
Referent: Asger S. Poulsen

