DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE I HASHØJ RIDEKLUB
TORSDAG DEN 09.05.2013 KL. 19.30
Inviterede:
Alle bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og juniormedlemmer
Ejere af Hovmarkens Ridecenter: Rita og Jens Thalund
Deltager Rita, Sanne, Eva, Dorthe, Elisabeth og Cille

PUNKTER TIL DAGSORDENEN:
1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde
- Godkendt.
2. Info fra formanden/næstformanden (fra hotmailen, DRF o.a.)
- Annonce om loppemarked er sat i avisen
- Hegnet som skal være omkring springbanen bliver bestilt hurtigst muligt
- Udefrakommende dressur/spring ryttere og skal være medlem af klubben
3. Distriktsmøde på Aagerup Sportsrideklub i Vipperød onsdag den 15.05.2013
- Vi springer over denne gang
4. Fyraftensmøde om børn og ungdomstræning tirsdag den 28.05.2013
- Vi springer over denne gang
5. Betaling af torsdagsspring på Netbank/kontant?
- Dorthe tjekker op på dette
6. Dækning af vagter i bod på Sørby Markedet
- Elisabeth prøver forskellige forældre til de sidste vagter
7. Status på OK aftale
- Tager vi næste gang da Helen ikke er til stede.
8. 30-45 minutters hold, skal vi oprette et hold til de allermindste?
- Det forslag bliver droppet igen, da det tager længere tid at komme op for de
små, der vil blive for lidt reelt ride tid.
9. Skal vi lave vores medlemskab om til ½ års medlemskab? (Opfordring fra forælder)
- Desværre kan vi ikke i mødekomme forslaget, da det vil give adm.
vaskeligheder.
10. Sponsorgaver til udendørs udv. klubstævne den 29.-30. juni 2013
- Elisabeth skriver rundt til vores sponsorer og Eva og Dorthe hjælper med
afhentning.
11. Eventuelt
- Rykke bestyrelsesmøde til tirsdag – er ikke en mulighed pt.
- Sommerfest udvalget påbegynder planlægningen af festen d.22/6
- Åbent hus, lørdag d.27/7-13 kl.11-14 (skal med på flyers ”kom og rid”)
- Næste møde er d. 13/6 2013
- Dorthe medbringer kage

Cille tager kage med

Hvis du ikke har mulighed for at deltage, bedes melde afbud til Elisabeth på mail:
elijan@tdcadsl.dk eller mobil 20 99 68 28

