Referat fra bestyrelsesmøde i Hashøj Rideklub, den 14/2-13
Tilstede: Rita, Jeanett, Eva, Dorthe, AnnSofie, Pernille, Sanne, John og Elisabeth.
Referent: Eva.

Pkt. 1. Godkendelse af referat.
Ref. godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 2. Nyt fra formanden.
Der er lavet medlemsindberetning til Dansk Rideforbund og til Dansk Handicapforbund. Klubben har 150 medlemmer incl. de 9
æresmedlemmer.
Der har været en nedgang i antallet af medlemmer med.20.
Den nye medlems-indberetningsportal er nem og overskuelig at indberette igennem.

Klubben er inviteret til møde omkring den nye foreningsportal fra Kommunen. Der er introduktion i Sørby den 21/2-13.
Elisabeth skriver til dem, da det ikke er muligt at deltage.

Elisabeth tager med til distriktsmøde den 21.02.2013.

Der er kommet en mail fra muskelsvingfonden, som inviterer os til at få klubbens navn på deres hjemmeside.
Der er takket nej til dette tilbud.

Forespørgsel om vi vil sælge lodder for Dansk Handicapidræt.
Der takkes nej til tilbuddet.

Information fra Dansk Idræts Forbund om "Idræt for alle uanset baggrund". Det er muligt at søge tilskud til enkelte elever gennem
dem.

Jeanett ønsker ikke genvalg som kasserer til generalforsamlingen, så der skal findes kandidater til kassererposten.

Pkt.3. Repræsentantsskabsmøde i Sønderborg.
Der er informeret om indkomne forslag.
Ingen deltagelse fra Hashøj Rideklub denne gang.

Pkt.4. Regnskab v. Jeanett.
Som følge af nedgang i medlemstallet, er tilskuddet fra Kommunen faldet.
Regnskabet løber knap rundt og der skal tænkes på mulige måder at øge klubbens indtjening i 2013.
Jeanett vil sørge for at den nye kasserer bliver indført i regnskabet og vil stå til rådighed efter behov. Vi takker.

Pkt.5. Udarbejdelse af sikkerheds regler.
Eva ser igen på DRF´s sikkerhedsregler og på klubbens og udarbejder et udkast til hjemmesiden.

Pkt.6. APV forhold.
Der er ikke returneret nogen besvarelser fra undervisere. Punktet sættes på dagsordenen til næste møde.

Pkt.7. Sommerfest den 22/6-13
Det er undersøgt hos Kommunen om der kan gives tilladelse til at afbrænde et tidligt Sankt.Hans bål. Det må vi gerne, der skal blot
ansøges senest 10 hverdage inden. Der skal med ansøgningen være en begrundelse for ønsket om afbrænding.
Ansøgningen kan klares pr. mail til forbyg@slagelse.dk.
Der er dannet et hurtigt arbejdende udvalg til planlægning af dagen, bestående af Rita, Dorthe og AnnSofie. Opgaverne
uddelegeres til frivillige.

Pkt.8. Evt.
- Evaluering af dressurstævnet den 9-10. februar.
Stævnet forløb godt, en del tilmeldte ekvipager, der var plads til flere starter.
- Alle officials er steget i pris, hvorfor det fremover vil være dyrere at afholde stævner. Dette skal indregnes i stævne
planlægningen.
- Det drøftes om der fremover skal være lange stævnedag så pony og hest slås sammen på en dag. Dette vil spare betaling til kørsel,
til officials, og give de frivillige hjælpere en fridag.
- Det drøftes om der igen skal være et Cup udvalg, de har ikke endnu haft nogen arrangementer.
Bestyrelsen foreslår at nedlægge udvalget ved generalforsamlingen, med mindre der dukker flere udvalgsmedlemmer op der.
- PR.udvalg drøftet, da der pt. ikke er nogen medlemmer.
Hvis der er nogen som ønsker at indtræde i PR-udvalget ved generalforsamlingen er det super. Ellers fortsætter bestyrelsen med at
sørge for sponsorpræmier mv.som hidtil.Det er ønskværdigt at der igen kommer et PR- udvalg.
- Prisstigning for springryttere.
Det er drøftet om springrytterne til torsdagsspring kan undtages fra prisstigningen på 10 kr. af frygt for at nogen så stopper med at
springe.
Der gives afslag på dette, da der må være lige vilkår for alle klubbens medlemmer.
- Konfirmationer.

Det besluttes at klubben giver telegram til dem der bliver konfirmeret. Ann-Sofie vil gerne være ansvarlig for dette. Alle hjælpes
med at finde frem til dem der skal konfirmeres.
- Der er kommet dato på klubbens udendørsstævner. Dressur den 29/6-13 og spring den 30/6-13. Der skal derfor arbejes på at det
nye hegn om springbanen er færdigt til den dag.

Punkt til næste bestyrelsesmøde.
Indtjeningsmuligheder.
APV.

Mette tager kage med til næste møde den 14/3-13.

