14-03-2016
Møde indkaldt af:
Referent
Deltagere

18:30
Susanne Biltoft
Anne Marie With

Kirsten Bjørklund

Tina Jensen
John Mikkelsen
Kirsten Bjørklund

Fraværende

Mixi Troels-Smidt
Camilla Lindergaard Stender
Birgit Winkel

Agenda
1 - Godkendelse af referat /v. Susanne
2 - Nyt fra renovering Susanne/Tina
- Reaktioner / alle
- Lokalplan ved renovering nulstillet / Susanne
- Møde mellem bestyrelsen, renoveringsudvalget, arkitekter, rådgivere (Søren og Martin) - dagsorden, mødetidspunkter mv.
- Budget og budgetstyring, tidsplan mv. / Susanne
- Møde med ejeren / Susanne og John
3 - Sponsorudvalg /v John og Birgit
Hvad nu - plan for nye ansøgninger
4 - Økonomi /v John
Regnskab og budgetopfølgning
- Moms mv.
- Budget for 2016
- Forventet resultat efter ridehustag, bude samt folde
5 - Stald, pensionærer og Rideskole /v. Susanne, Anne og Camilla
- kvalitet af hø? / Anne
- Orientering vedrørende økonomi til Casper, Julie og Julie
- Nyt fra rideskolen /v. Camilla

6. Hvordan får vi kommunikeret bestyrelsesbeslutninger:
7 - Referater på hjemmesiden
8 - Ridesti i Bernstoffsparken og adgang til parken via Tagestorp?/v. Susanne og Anne
9 - Forberedelse til Generalforsamlingen/v. Alle
10 - Kommunikationsudvalget /v. Kirsten
11 - Eventuelt

Agendapunkt:

1 - Godkendelse af referat /v. Susanne

Referatet er godkendt
Evt kommentarer
Agendapunkt:

Ja
2 - Nyt fra renovering Susanne/Tina
Tegninger forventes klar 5. maj – ultimo maj budget klar, indsendte ansøgninger primo-juni.
Det overvejes om det store ridehus kan udvides på vores nuværende areal.

Diskussion

John og Susanne mødes med ejerne den 5. april til updatering/status for byggeri/renovering.
Byggemøde flyttes til den 5. april kl. 18-21.00 – tirsdagsspisning i logen.Tegninger forventes klar 5. maj – ultimo maj budget klar.
Lokalplan er blevet nulstillet efter vores beslutning om at renovere i stedet for at bygge nyt.
Beslutning

Agendapunkt:

3 - Sponsorudvalg /v John og Birgit
Ansøgningerne til fonde skal ændres da vi nu renoverer i stedet for at bygge nyt.

Diskussion

Ansøgninger skal være klar til udsendelse primo juni - John/Birgit

Beslutning

Agendapunkt:

4 - Økonomi /v John
Regnskab for 2015 er bedre end budgetteret.
Budgetmøde afholdes med Julie, Julie, Casper og John – opdatering og information omkring budget for 2016.

Diskussion

Beslutning

Agendapunkt:

5 - Stald, pensionærer og Rideskole /v. Susanne, Anne og Camilla
Hø og wrap - Julie Lykke er ved at se på andre muligheder, vigtigt at sikre kvaliteten, da den har været svingende igennem noget tid

Diskussion

Julie Lykkebedes kontakte Hørsholm Hestepraksis for finde ud af om krybbebiderri og vævning om smittes, da pensionærere er bekymrede.
Ros til medarbejderne i stalden fra flere sider.

Beslutning

Agendapunkt:

6. Hvordan får vi kommunikeret bestyrelsesbeslutninger:
Information omkring bestyrelsesreferat/beslutninger - udmeldig via hjemmeside

Diskussion
Julie C sender link ud til hjemmesiden samtidig med at referatet lægges ud.

Beslutning
Agendapunkt:

7 - Referater på hjemmesiden
Referater skal ligge på hjemmesiden så snart at de er godkendt på efterfølgende bestyrelsesmøde

Diskussion

Julie Cederholm up-loader referater på hjemmesiden
Julie C sender link ud til hjemmesiden samtidig med at referatet lægges ud.
Beslutning

Agendapunkt:

8 - Ridesti i Bernstoffsparken og adgang til parken via Tagestorp?/v. Susanne og Anne
Træksti igennem Tagestorp til Bernstorffsparkens folde en mulighed?

Diskussion

Træksti igennem Tagestorp til Bernstorffsparkens folde en mulighed – Annette Egholm og Hanne Friberg har meldt sig til at tage teten på at
undersøge denne mulighed på seneste brugermøde.
Beslutning

Agendapunkt:

9 - Forberedelse til Generalforsamlingen/v. Alle
Ole Rosdahl som dirigent?
Camilla har valgt ikke at genopstille. Vi håber at kandidater fra rideskoledelen har lyst til at stille op til bestyrelsen, da det er vigtigt at den er
stærkt repræsentret også.

Diskussion

Ole Rosdahl har sagt ja til at være dirigent på vores GF.
Anne sørger for forplejning til GF – både til bestyrelsesmødet før og under GF
Beslutning

Agendapunkt:

10 - Kommunikationsudvalget /v. Kirsten

Det går rigtig godt i stalden børnene imellem – de er søde ved hinanden. Vigtigt at der er et bindeled ml. rideskolebørn og pensionærbørn.

Diskussion

Beslutning

Agendapunkt:

11 - Eventuelt

Forsikringer
GEK Nyt
Diskussion

Kirsten indkalder til møde med Julie Cederholm til overdragelse af administration af forsikringer
Tina og Mixi kigger på at få GEK nyt i oplag igen efter at Anne-Sofie er gået ud af redaktionen
Beslutning

Før Generalforsamling, den 19. april kl. 18.00 i Kildeskovshallen

Næste møde

