Referat fra BESTYRELSESMØDE I HASHØJ RIDEKLUB
SØNDAG DEN 13.04.2014 KL. 12.30
(Men vi starter med Udvalgsmøde kl. 10 – 11 derefter fællesridning)
Inviterede:
Alle bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og juniormedlemmer
Ejere af Hovmarkens Ridecenter: Rita og Jens Thalund
Tilstede: Mette, Elisabeth, Eva, Sofie, Amanda, Cille.
PUNKTER TIL DAGSORDENEN:
1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt.
2. Info fra formanden/næstformanden (fra hotmailen, DRF o.a.)
Intet fra næstformanden, Intet.
Der er sendt medlems- og lokaletilskuds ansøgning til kommunen.
Eva er tilmeldt 1.hjælps kursus.
Spotkursus, modtagelse af nye medlemmer. Der er ingen der deltager da det har
relation til det vi tidligere har sagt nej til i forhold til mentorordningen.
Suppleringsvalg til folkeoplysning. Der er ingen der deltager denne gang.
Repræsentantskabsmøde den 27/4 i Korsør. Elisabeth kan desværre ikke deltage
alligevel. Cille finder ud af om hun kan deltage.

3. Skal dommervognen istandsættes eller skal vi kigge på en ny brugt skurvogn?
Eva arbejdes videre med sponseret dommervogn.
4. Hvornår er der opstart af ryttermærker.
Rita og Mette, tager fat på det og planlægger opstart.
Og er der mulighed for at det afholdes en weekend.
Det planlægger underviserene.
5. Forslag til materiale for ny rideskole-elev (Helen)
Tilsendt til Elisabeth der oplæser forslaget. Et velkomstbrev til den nye rytter.
Det forslås at der tilføjes de nye detaljer i folderen så der ikke skal udleveres flere
materialer til rytteren.
Vil Helen og Sanne redigere? Elisabeth trykker.
6. Tina Lund springworkshop til Hashøj Rideklub i juli?
Hun har tilbudt at komme de dage der er Sørby Marked eller i Juli.
Vi foreslår tirsdag i uge 27, alternativt tirsdag i uge 28, da det vil kunne kombineres
med at der er ridelejr. Elisabeth laver et budget med mulighed for at vi kan melde
afbud grundet manglende tilmelding. Samt aftaler nærmere.
7. Evaluering af ministævne 1 den 30.03.2014
Det var et godt stævne med mange tilskuere.
En hyggelig dag.
Tak for god deltagelse og tak til hjælperne.

8. Evaluering af udvidet klubstævne 05.- 06.04.2014
To gode dage, mange gode ros til forholdene og det lune hjørne.
Rigtig god banebygger.
Der manglede sejrs runde musik.
9. Sørby Marked vagtplan
Elisabeth skriver ud til potentielle hjælpere, da vagtplanen senest skal indsendes
15.05.2014.
Der er utilfredshed med forklæderne, de har en forkert model. Elisabeth undersøger
om de kan returneres.
10. Eventuelt
Forklæderne der er kommet til SørbyMarked er ikke lige den type vi havde regnet
med. Det undersøges om de kan returneres.
Cille undersøger om Sonny kan sætte de små højtalere op og slutte dem til
anlægget.
Cille spørger om der ikke skal ses på DRF´s certificeringer da det nu nemt vil kunne
opnås. Cille ser på det til næste bestyrelsesmøde.
Orientering om slibning af spring torsdag i det lille ridehus. Der er løbende info på
Facebook.
Sankt Hans arrangement holdes mandag den 23/6. Breddeudvalget får besked af
Elisabeth om at arrangere.
Mette forespørger om muligheden for familiemedlemsskaber i rideklubben. Elisabeth
undersøger om der er nogle muligheder, der ikke kommer til at koste klubben penge
til DRF.
Elisabeth undersøger om der er noget til hinder for at udbyde en dags
medlemskaber som vi gør nu.
Dansk Ride Forbund har udarbejdet et forslag til klubvedtægter, hvoraf det fremgår hvilke krav forbundet stiller til sine
foreningers vedtægter. Skal din klub igang med revision af deres vedtægter, er der yderligere hjælp at hente i brochuren
Foreningsvedtægter udgivet af Danmarks Idræts-Forbund. Begge dele kan hentes over til venstre på siden.
Vær opmærksom på, at der er sket ændring i Lovene for Danmarks Idræts-Forbund, således at et medlemskab som minimum
skal have en varighed af 3 mdr. Dette betyder, at der ikke kan betales kontingent for mindre end 3 mdr. Alle typer af
medlemskab skal selvfølgelig fremgå af klubbens vedtægter sammen med oplysning omkring kontingentopkrævning.

Næste møde fredag den 2/5 kl. 17.00 dog uden ridning.
Kage: AnnSofie

