Referat fra BESTYRELSESMØDE I HASHØJ RIDEKLUB
TORSDAG DEN 11.12.2014 KL. 19.30
Inviterede:
Alle bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og juniormedlemmer
Ejere af Hovmarkens Ridecenter: Rita og Jens Thalund
Tilstede: Rita, Elisabeth, Sanne, Cille, Eva.
Afbud fra: Mette og Helen.
PUNKTER TIL DAGSORDENEN:
1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt.
2. Info fra formanden/næstformanden (fra hotmailen, DRF o.a.)
- Deltaget i møde om Slagelse Kommunes nye Foreningsportal (20.11.2014)
Det er gennem portalen, der søges tilskud og administreres medlemmer. Det
er muligt at tilkøbe forskellige ydelser. Programmet kan ikke køre sammen
med DRF.
-

Deltaget i møde om Sørby Marked 2015 (26.11.2014)
Det er muligt at forespørge om hjælpere hos SIF.
Skal vi have nogle andre varer i Kinøjseren?
Vi opfordres til at dekorere vores telt, eller finde et andet telt. Iver, skilte mand
eller lignende. Rislamper. Elisabeth arbejder videre med dette.
Der er tegning af drage, mangler kinamand. Dette skal saves ud i tyndt træ
eller lignende, og males (Iver). Ann-Sofie tager kontakt til ham.

-

Mail fra DGI om medlemsindberetning.

3. Evaluering af Halloween den 08.-09.11.2014
Arrangement forløb godt. Der var overraskende skræmmere. God aften. Enkelte
blev for skræmt.
Til næste år er Ann-Sofie ikke med til at arrangere, og Sofie er på efterskole, så det
bliver det nye junior rep. der skal lave arrangementet.
4. Evaluering af udv. klubstævne i dressur den 22.11.2014
Der var virkelig mange tilmeldinger, så det blev udvidet til om søndagen.
Mange tilfredse udmeldinger på forholdene.
En enkelt klage over en måske udklasset rytter der har deltaget. Dette undersøges
nærmere med DRF.
5. Status på Juleafslutning den 07.12.2014
Der er ikke så mange tilmeldte, så endnu vides det ikke om det afholdes. Der er nye
tiltag til dagen.
6. Status på julefrokost
Se udsendte invitation.
7. Barselvikar for Marie-Louise mandag og tirsdag
Xenia tager mandags holdene. Hun kan fra den 19/12.
Rita tager tirsdagsholdene og muligvis mandagsholdene indtil Xenia kan.

8. Kinøjseren 2015
Alle er velkommen til at komme med ideer og forslag.
9. Overskud/underskud fra stævner, skal Stævneudvalget disponere over dette?
Der må gerne bruges penge. Da Helen ikke er til stede vides det ikke om det er
muligt at lade penge stå på kontoen, eller det bliver for uoverskueligt, at der er
penge på kontoen i mellem stævnerne.
Klokke, fyld til banerne og kunstige planter til pynt. Sanne og Cille indkøber så der er
nyt til næste stævne.
10. Eventuelt
Henvendelse fra Charmaine Berdino, tilbud om tricktræning. Der takkes nej.
Henvendelse fra Hengreen om kursuspakke om ridesikkerhed for unge. Der takkes
nej.
Alle medlemsgirokort blev skrevet 

Næste møde er den 6/1-15 kl. 19.30
Sofie tager kage med

