REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HASHØJ RIDEKLUB
TORSDAG DEN 12.09.2013 KL. 19.30
Inviterede:
Alle bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og juniormedlemmer
Ejere af Hovmarkens Ridecenter: Rita og Jens Thalund
Deltagere:
Cille Hansen, Elisabeth Mødekjær, Rita Thalund, Dorthe Johansen og 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 Elisabeth har besvaret en undersøgelse fra dansk idrætsforbund,
o Mail fra børnehjælpsdagen der inviterer til årsmøde, vi tænker ikke at deltage.
o Der er ansat ny lørdags underviser.
3. Foreningslederakademi
o Kursus med formålet at få gang i klubben. Kursus som Elisabeth gerne vil deltage i
på klubbens vegne.
4. Hegn og Spar Trelleborgfonden
o Elisabeth kontakter Sanne for at få informationer til Trelleborgfonden, så vi kan
invitere dem ud og få taget et billede nu hegnet er færdigt.
5. Evaluering af ringridningsstævne den 24. august 2013
o Dagen gik godt, vejret var dejligt og stemningen var i top. I år var der 18 deltagere
både udefrakommende og ryttere fra klubben. Næste gang ønsker vi endnu større
opbakning og hjælpere.
6. Søskenderabat ved månedlig ridekontingent (spørgsmål fra forælder)
o Klubben har desværre ikke mulighed for at efterkomme dette ønske, da klubben har
samme udgift hos Dansk Rideforbund og kommunen.
7. Male/arbejdsdag dato + planlægning?
o Springene rykkes ind fredag d.13
o Male/arbejdsdag d. 12/10 kl.9.30 – ca. kl.15.00
o Kagebagning: Ann- sofie, spørge mette.
o Sandwich: Eva
8. Benyttelse af springmateriel (Eva)
o Eva formulerer et opslag til brug af springbanen i sommer og vinter halvåret.

9. Julelotteri 2013 og Diabetes Foreningens skrabelodssalg 2013
o Vi vælger at sælge lodder i julelotteriet som sidste år.
o Eva er hovedmand ved skrabelodderne og styre hvem der får hvor mange lodder.
o Elisabeth bestiller lodder hjem.
10. OK aftalen. Hvordan og hvem tager opgaven?
o OK aftalen er i hus.
o Dorthe laver opslag og Eva ordner klistermærker.
11. Eventuelt
o Forespørgsel i dyrenes eldorado om samarbejde, så man kan få tilbud ved køb og
fremvisning af klub medlemskab
o Der spørges efter ny springunderviser og Rita forhører sig hos Claus.
o Eva søger tilskud til flyers hos Gørlev Børnedyreskue efter en annonce de har haft i
avisen.
o Halloweeen er godt i gang med planlægningen og opslag kommer snarest.
o Opstart af ponygames
o Næste møde d.10/10-2013 – Pernille bager kage!

