REFERART AF BESTYRELSESMØDE I HASHØJ RIDEKLUB
TORSDAG DEN 11.04.2013 KL. 19.30
Inviterede:
Alle bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og juniormedlemmer
Ejere af Hovmarkens Ridecenter: Rita og Jens Thalund
Deltagere:
Cille Hansen, Elisabeth Mødekjær, Sanne Sørensen, Ann sofie Ohmann, Helen Berner, Amanda
Vedel & Eva Sonne
Dagsorden:
1. Godkendelse af referatet fra generalforsamlingen og fra sidste bestyrelsesmøde
o Ændring til referat generalforsamlingen:
Efter generalforsamlingen mødes den nye bestyrelses og konstituerede sig således
Formand: Elisabeth Mødekjær
Næstformand: Dorthe Johansen
Kasser: Helen Berner
Sekretær: Cille Hansen
Medlem: Sanne Sørensen
1. suppl: Mette C. Poulsen
2. suppl: Eva Sonne
3. Ann Sofie Ohmann
Junior medlem: Pernille Hansen
Junior medlem: Amanda Vedel
Junior medlem: Sofie Engtrop

2. Info fra formanden/næstformanden (fra hotmailen, DRF o.a.)
- Elisabeth følger fortsat omkring arbejde på sørbymarkedet
- Folder om aktiv ferie findes ikke i Slagelse, men kommunen vil arbejde videre med
det.
- Cille undersøger muligheder for at komme med i Næstved kommunes aktiv ferie
kalender
- Helen, Jeanett og Elisabeth har mødets og fået afklaret tingene omkring kasser
tjansen.
- Vores nuværende fotograf har ændret prisen så vi er på jagt efter en ny. – ann sofie
forhører omkring ny fotograf

3. Skal vi oprette en venneforening?
- Der skal oprettes ny bestyrelse osv, så det springer vi over.
- Elisabeth undersøges muligheder for oprettelse af passivt medlemskab og
konsekvenserne.
4. Ministævne den 21.04.2013
- Elisabeth har skrevet rundt til sponsorer og bestyrelsen hjælper med at afhente.

5. Loppemarked den 18.05.2013
- Elisabeth har spurgt breddeudvalget om de har brug for hjælp, vi afventer
tilbagemelding.
6. Legat- og fondsansøgninger
- Trygfonden omkring hjelme og sikkerhedsveste til rideskolen, hjertestarter (helen)
- Skovgaard vine omkring sponsor spring(sanne)
- Nordea fonden omkring have pavilion som dommerhus udendørs ca pris
15.000(helen)
7. ½-times undervisning, skal vi oprette et hold til de allermindste?
- ½ time er for kort, men 45 min vil være mere oplægt for eleverne.
- Vi snakker videre herom ved næste møde.
8. Pr. 01.05.2013 mangler vi en ny lørdagsunderviser
- Cille tager holdene midlertidig indtil anden løsning er fundet. Cille snakker med rita
omkring flytning af holdene til tidligere start.
9. Hashøj Rideklubs sikkerhedsregler
(vi har ved sidste møde fået forslag med hjem fra Eva, og tager derfor vores ændringer med
til dette møde)
- Der skal laves et sæt ” ride regler” – vil Rita og Jens selv formulere dem??
- Resten af rettelser rette og den tages op igen
10. APV 2013 resultat af besvarelser fra underviserne i klubben
- Vi har gennemgået de modtagne APVer fra undervisere og der er ikke noget der skal
handles på.
11. Eventuelt
- OK sponsor aftale, det er besluttet at Helen melder os til ordningen og sørger for at få
sat i gang. Til næste møde snakkes der om at finde de første kunder.
- Elisabeth laver et flyer med info omkring nyhedsmail til eleverne
- Eva laver udkast til reklame flyver
- Cille får bestilt postkort hjem og sørger for reklame herom
- Cille laver forslag til medlemskort
- Eva havde eksempler med på pokalskabe, og går videre med dem til Jens og Rita
Næste møde er d.14/5-2013 og Cille medbringer kage

