Maglebjerg Sportsrideklub
Vridsløsevej 41
4700 Næstved
www.mas-rideklub.dk
bestyrelsen@mas-rideklub.dk

Bestyrelsesmøde mandag den 10-11-21 kl. 19:00 online
Deltagende:
Christina Kryder Andersen
Mette Tving Andersen
Anja Seedorff
Malene Botoft Johansen
Referat:
1. Velkommen (Christina– referent)
2. Formanden beretter (hvad er der sket siden sidst og er der noget nyt) Der er modtaget 20.000kr fra en
fond, som skal bruges til at købe et dressurhegn til klubben. Vi kommer selv til at skulle betale de resterende 2500kr for bogstaver og levering. Dette har vi råd til.
3. Evaluering på arbejdsweekend og Halloween arrangement (alle) Arbejdsweekenden var en stor succes
og der blev nået mere end der var håbet på. Alt i alt en rigtig god weekend. Halloween springarrangement var også en succes. Ingen klager eller negative tilbagemeldinger. Næste år skal vi have flere hjælpere på fra starten, så ikke tiden løber fra os. Der skal meldes tilbage på tilmeldingen, så medlemmet
ved om de er meldt til. Flere faste folk til specifikke opgaver.
4. Økonomi (Mette). Vores økonomi ser fin ud og vi holder fast i at der gives 10.000kr i husleje for 2021.
Halloween arrangementet gav overskud. Der vil komme flere udgifter til at blive stævneklar eksempelvis lydanlæg, numre til spring, computer og printer. Boden mangler kaffemaskine, evt. Pavilion

5. Stævnedatoer Datoer fastlagt og ansøges inden 15 november 2021
6. Rangliste 2022 Anja Seedorff sørger for at få lavet rammerne for ranglisten og denne bliver offenliggjort
på hjemmesiden inden 2022. Der bliver ingen Bredderangliste som udgangspunkt. Da vi ingen Bredde aktiviteter kan tilbyde.
7. Kontingentopkrævning Kontingentet stiger til 350kr for senior, 250kr for junior, 150kr for Støttemedlem. Dette meldes ud i nyhedsbrev og godkendes endeligt på den ordinære generalforsamling.
8. Forårets arrangementer (ønsker og behov). Rid for dommer dressur, fastelavns arrangement. Stævne i
Maj og August. Undersøge om Sjællands Horsepark arrangement.

9. Kort vende generalforsamling (sted og datoer). Dato for generalforsamling bliver 1/3-22 på Holsted Skoles kantine.
10. Fonde (hvad er søgt, hvad kan søges fremadrettet og hvad er modtaget)
Christina er tovholder på fonde og sponsorer
11. Evt.

