REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HASHØJ RIDEKLUB
TORSDAG DEN 08.08.2013 KL. 19.30
Inviterede:
Alle bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og juniormedlemmer
Ejere af Hovmarkens Ridecenter: Rita og Jens Thalund
Deltagere:
Cille Hansen, Elisabeth Mødekjær, Helen, Eva Sonne & Amanda Sonne

Dagsorden:

1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt
2. Info fra formanden/næstformanden (fra hotmailen, DRF o.a.)
Første nyhedsmail er sendt rundt, dog lidt problemer for nogle med at åbne, vil fremover
blive sendt som pdf-fil.
Projekt hel fritid har givet os muligheden for at få en ”hel fritidsforeningsmentor” i klubben
som skal tage sig af nye medlemmer og være her når der dyrkes sport, men klubben må takke
nej til dette, da en person ikke har mulighed for at være her 6 dage om ugen på fritidsbasis.
3. Evaluering af sommerfest den 22. juni 2013
Hyggelig fest med god stemning, god og veltilberedt mad, børnene hyggede sig med diverse
lege. Der var omkring halv 70 deltagere.
4. Evaluering af udendørs spring og dressur stævne den 29. - 30. juni 2013
Vejret var ikke med os på springdagen, mens ellers et hyggeligt stævne.
Generelt er dommerudgifterne til vores stævner en tung post i budgettet, denne gang løber
det lige rundt.
5. Evaluering af Åben Hus den 27. juli.2013
Rigtig hyggelig dag, hvor folk hyggede sig, dagen gav et par nye medlemmer selvom der
ikke var særlig mange mødt op. Vi overvejer om det skal gøres igen næste år.
6. Er der brug for hjælp ringridnings arrangementet den 24. august 2013?
Eva undersøger med pernille om der er brug for hjælp.
7. Deltagelse i ”Åben Rideklub” i Brøndby den 31.august 2013 kl.12-15?
Vi har lige netop afholdt vores åben hus og derfor takker klubben nej til dette. (Men gør DRF
dette igen næste år? Kunne det helt sikkert være en mulighed)
Elisabeth undersøger om de gør det næste år.
8. Skal vores mødedag flyttes fra 2. torsdag i måneden?
Vi fortsætter med 2. torsdag i måneden da flest har mulighed for at deltage her.

9. Afregning for undervisere (30 min. før og efter undervisning?)
Klubben har fortsat ikke økonomi til aflønne underviserens tid i stalden før og efter
undervisningstiden.
Hvis der er brug for oplæring i opsadling tages der en opsadlingstime efter behov på de
enkelte hold.
10. Sikkerhedsregler (Eva)
Sikkerhedsreglerne er nu godkendt.
11. Hvilke ryttermærke-kurser starter i efteråret 2013
Rita finder ud af om der skal afholdes ryttermærker her i efteråret
12. Eventuelt
Der er kommet nye bordplader i dommer rummet og sekretariatet.
Der er ansøgt om benzinkort via OK og Helen afventer kontrakt.
Der er ansøgt om udendørsdommer pavillon via Sydbank.
Der er ansøgt om sikkerhedsveste og hjelme til klubben via Trygfonden
Cille tager fødselsdagskage med

