REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HASHØJ RIDEKLUB
TIRSDAG DEN 29.05.12 kl.19.30
TILSTEDE fra bestyrelsen: Cille Hansen, Elisabeth Mødekjær, Sanne Møller, Eva Sonne, Mette
Poulsen, Dorthe Johansen og John Schlüntz
Junior repræsentanter: Pernille Hansen, Ann-sofie ohman og Emilie
Ejer af Hovmarkens Ridecenter: Rita og Jens Thalund
DAGSORDENEN:
1. Godkendelse af sidste referat
- Referatet er ikke blevet sendt rundt så kan ikke godkendes
2. Info fra formanden/næstformanden (fra hotmailen, DRF o.a.)
- Gennemgang af referatet fra distriktsmødet, Helle Clausen deltog i mødet
- Aktiviteter kan ligges på Facebook ”hvad sker der i slagelse”, dette blev bl.a. gjort
ved vores loppemarked.
- Vi har valgt at sponsorere licens til handicaprytter Christina Duedahl som deltager
ved DM i år
3. Status fra ”jubilæumsudvalget” ifm. vores jubilæum-sommerfest/stævne 16.06.2012
- Pattegris og grill er bestilt
- Vi har valgt at fastsætte en pris der hedder 150kr for voksne og 50kr for børn
- Cykelringridning hjælpere: Ann-sofie og Jens
- Kæpheste-klassen: Eva og Mette
- Højdespring over bom til fods: Ann-sofie, Pernille og Emilie
- Invitationen blev gennemgået og manglende ting blev påført så den nu kan sendes
rundt til klubberne.
- Ann-sofie undersøger mulighed for lån af party telt til 50 pers
4. Torsdags-springning (regler)
- Søger regler omkring opsamling af efterladenskaber
- Dorthe prøver at hive fat i Lars og få ham med på ideen om at der skal samles op
inden undervisningen fortsætte
5. Vil klubben sponsere til landsfinalen i spring-staffet og pas de deux (Dorthe)
- Klubben vil gerne sponsorere opstaldning af heste til stævnet
- Klubben vil gerne sponsorere t-shirt med tryk på som skal bærers der henne
6. Teori ved undervisning, evt. ved opvarmning (Eva)
- Vi synes ideen er god, hvert hold sine spørgsmål, kommer an på niveau og alder.
Praktiske ting og rideteori, underviseren vurderer sine hold
- Der planlægges et møde hvor alle undervisermøde hvor alle undervisere samles.
- Cille Planlægger og indkalder.
7. Evaluering af nr. 2 ”Klar-parat-start” den 15.05.2012
- Gik rigtig godt, men mange tilmeldinger igen.
- Med gode kommentarer fra deltagere.
8. Evaluering a.f loppemarked den 20.05.2012

-

Dejligt vejr, dog ikke så mange mennesker mødte op.
Vi har besluttet at forsøge igen næste år samme tid, samme sted. I håb om flere
besøgende.
Regler for udefrakommende kræmmere skal laves
Næste år kunne det være en mulighed at invitere nærtliggende klubber.

9. Eventuelt
- Vi glæder os til at hører noget ”nyt” musik til næste stævne, Mette medbringer nogle
CD’er
Eva og Sanne tager stor lagkage med til næste bestyrelsesmøde

