REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HASHØJ RIDEKLUB
TORSDAG DEN 10.10.2013 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, Dorte Johansen, Helen, Eva
Sonne

PUNKTER PÅ DAGSORDENEN:

1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde
o Godkendt
2. Info fra formanden/næstformanden (fra hotmailen, DRF o.a.)
o
Vi skal huske og være bedre til at bruge medierne.
o
Nyhedsbrev nr2 er udkommet.
o
Nyhedsbrev fra Slagelse kommune, med info om diverse kurser.
o
Elisabeth er gået i gang med foreningslederakademi, handler om ledelse og
kommunikation og klubbens mål, virker spændende
o
D.24/10 er der generalforsamling i SIF.
o
Plakat til sandwich skiltet om vores OK aftale, så vi gør folk opmærksomme på, de
nu kan støtte deres rideklub.
3. Evaluering af ministævne II søndag den 6. oktober 2013
o Dagen var hyggelig, og vejret var med os. Desværre var opslaget lidt sent oppe og det
kunne ses på antal tilmeldinger.
o Vi skal huske der skal være en opsynsmand på opvarmning til vores ministævner.
o Desværre gav det ikke noget nævneværdigt overskud.
4. Har vi nogle løse ender ift. arbejdsdagen den 12.10.2013
o Helen overtager Sandwich tjansen samt saftevand og Rita sørger for andet drikkelse.
5. Henvendelse fra udefrakommende ponygames hold, som gerne vil have base i HAS
o Elisabeth fortsætter korrespondancen om muligt samarbjede
6. Højtalere i det store ridehus
o Sanne får fat i Simon og får aftalt hvornår og hvordan og hvorledes med dette projekt.
7. Eventuelt
o Elisabeth forhører sig omkring sponsor aften i Horze Næstved
o Vi tænker ud af boksen i forhold til julearrangementet og snakker om det til næste møde.
o Der er stemning for afholdelse af C – stævne i spring, derfor vil stævneudvalget søge om
dato hertil.
o Sanne står for at få downloadet DRF live, Helen sørger for skærm og Cille sørger for
kabler og opsætning.
o Simon Enø vil gerne komme og ride i en pause til dressur stævnet, det har vi takket ja til.
Næste møde d.14.11.13& Ann-Sofie bager kage

