REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HASHØJ RIDEKLUB
TORSDAG DEN 12.12.2013 KL. 19.30
Inviterede:
Alle bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og juniormedlemmer
Ejere af Hovmarkens Ridecenter: Rita og Jens Thalund
Deltagere:
Cille Hansen, Elisabeth Mødekjær, Rita Thalund, Sanne Sørensen, Helen Berner & Eva Sonne

PUNKTER TIL DAGSORDENEN:
1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde
- Godkendt
2. Info fra formanden/næstformanden (fra hotmailen, DRF o.a.)
- Dommervognen er væltet i stormen.
3. Evaluering af juleafslutning 08.12.2013
- Lidt forvirring i starten.
- Desuden skal arrangementet være i en hal og ikke fordelt på 2.
- Evt. arrangementer: Banko som afslutning, starte arrangementet i rytterstuen og
forklare dagsorden samt en afslutning i rytterstuen igen, andre aktiviteter og lege.
- Super arrangement med masser sjove aktiviteter for børn og voksne.
- Tak til breddeudvalget som stod for arrangementet! 
4. Evaluering af foredrag 09.12.2013
- Rigtig godt foredrag, 20 personer mødte op, og vi kunne faktisk ikke være flere.
- Rigtig hyggelig aften hvor flok hyggede sig i den lille pause.
- Hvis det muligt at holde tilsvarende arrangement med andre emner, kunne det godt
have interesse for klubben i det nye år.
5. Skal fredags-springning holde flyttedag og skal fredagsspringning flyttes til det lille
ridehus?(Eva)
- Fredagsspringning skal blive om fredagen og bliver i det store ridehus.
6. Sponsorgaver 2014, hvem er tovholder for 2014?
- Sanne & Eva står for denne post i 2014, medmindre nogle overtager denne ved
generelforsamlingen.
7.

Aktivitetskalender 2014 (Elisabeth har meldinger med retur fra udvalgene)
- Elisabeth står for at få skrevet den ren og gjort klar.

8. Skrive girokort skrivning
9. Eventuelt

-

”Ny byg ridehal”: der blev foreslået en masse firmaer der kunne være interesseret i at
få skilte op i den nye hal. Rita har fået seddel.
Julefrokost for bestyrelse, udvalg og undervisere: Lørdag d.11. januar kl.18.00
spisning derefter bowling 21.00 – 23.00. Elisabeth skriver rundt og invitere de
forskellige

Næste møde torsdag d.16. januar & Elisabeth bager kage!

