REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HASHØJ RIDEKLUB
TORSDAG DEN 16.01.2014
Inviterede:
Alle bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og juniormedlemmer
Ejere af Hovmarkens Ridecenter: Rita og Jens Thalund
Deltagere:
Cille Hansen, Elisabeth Mødekjær, Rita Thalund, Sanne Sørensen, Helen Berner,
Eva Sonne og Sofie Engtorp

PUNKTER PÅ DAGSORDENEN:
1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde
Referat oplæst og godkendt.
2. Info fra formanden/næstformanden (fra hotmailen, DRF o.a.)
Det 3. nyhedsbrev er udsendt. Alle er velkomne til at komme med billeder, notitser eller
andre input til nyhedsbrevene.
Det aftales at der i alle nyhedsbreve skal være en henvisning til vores OK sponsoraftale.
Der kan være nyheder fra kasserer også.
Vores nye lørdagsunderviser har sagt op. Indtil videre har forskellige afløst. Signe vil
overveje om hun vil have holdene ellers kan det være Ann-Sofie er interesseret.
Stillingen slås op på hjemmesiden og på Facebook.
Der er indberettet medlemstal til DRF og DHIF, tallet er små 160 medlemmer, uændret fra
sidste år.
Indkaldelse til årsmøde i D4 torsdag den 20/2-14. Helen, Sanne og Elisabeth deltager.
Der er kommet indbydelse til talentudviklingskursus den 5/2-14, Ann-Sofie og Rita deltager.
Evaluering af klubaften i Horze Næstved. Der var ca.20 deltagere til en hyggelig aften med
gode tilbud.
Fremover vil vi prøve med mere reklame, evt. en seddel til rideskolerytterne.
Der har været stævnekoordineringsmøde så vi nu kan få offentliggjort vores fremtidige
stævner. Der er foretaget lidt rokering af stævnerne i forhold til hvilke stævner der ellers er i
D4.
Det planlagte C stævne forsøges flyttet til den 26.-27.7.2014 grundet mange andre større
stævner i den planlagte weekend.
DRF er kommet med ændringer i forhold til stævner med doteringer, så det nu er muligt at
have doteringer til alle stævner.

DRF har ændret på max. Summene på kritikkerne. OBS på dette til næste stævne.
3. Skal klubben deltage i Flakkebjerg energifestival den 24/5-14
Rideklubben vil gerne deltage med ponytrækning til 10kr. Der skal deles reklame og info om
rideskolen ud denne dag.Elever fra rideskolen inviteres til at deltage som ”blikfang” og
trækkere.Elisabeth tager kontakten med arrangørerne, men kan ikke selv deltage på dagen.
4. Skal nyhedsbrevet lægges på Facebook og evt. andre steder?
Det afprøves at lægge næste nyhedsbrev op på Facebook, med håb om at det giver lidt
reklame til rideklubben.
5. Hvem har vundet årets klubjakke ifm. salg af julelodder
De fleste lodder har Heidi Larsen solgt med 100 solgte lodder. Heidi vinder en klubjakke fra
Horze. (Elisabeth bestiller). .Jakken overrækkes ved generalforsamlingen den 24/2-14.
6. Klubmester 2013. Hvem står for pokaler + indgravering, jakke med brodering samt
dækkener med brodering.
7. Pokaler til vinderne af klubmesterskaberne i spring og dressur skal indgraveres. Dette sørger
Eva for.Vinderen i dressur er Helle Clausen og i spring Line Hansen. De vinder ligeledes
dækkener, dem sørger Sanne for er klar.
Jakker til vinderne af rideskoleklubmester klasserne er i dressur Nanna Jørgensen og i spring
Marie Mødekjær. De vinder klubjakker fra Horze. Elisabeth sørger for at de bliver klar.
8. Forslag fra juniorrepræsentanterne
De vil gerne lave en dag hvor både de små og de store, samt evt. forældre kan deltage. ”lær
om din hest” eftermiddag med socialt samvær kun for de store bagefter evt. med film.
Junior rep. laver et udkast til dagen.
9. Eventuelt
Skal vi finde en anden mødedag?
Der drøftes en anden mødedag, da flere af bestyrelsesmedlemmerne deltager i
springundervisning og derfor ikke er med den første time af mødet. Mødet bliver fremover
den 2.søndag i måneden kl.11:00. Dette træder i kraft efter generalforsamlingen i februar
2014. Rita tilbyder bestyrelsens medlemmer ridning den søndag, for at få noget fælles og
som tak for arbejdsindsatsen.

Ryttermærke 1+2, Rita og Mette arbejder videre med at få det arrangeret.

Elisabeth har været på Foreningslederakademi, hvor forskellige former for netværk er drøftet.
Det blev bla. foreslået at rideklubben kunne have ponytrækning på SørbyMarkedet.
Det skal der lige snakkes videre om, da vi bla. er nødt til at have heste med udefra, for ikke at
belaste rideskole ponyerne for meget.
Det skal også kunne passe sammen med at rideklubben skal bemande madboden
”Kinøjseren”.
Elisabeth prøver at snakke med arrangørerne for at få nogle detaljer om
- Pris på pladsen
- Pris pr. tur
- Fysisk placering

Næste møde er torsdag den 13/2-14, kl.19.30, Elisabeth sørger for kage

