Referat fra BESTYRELSESMØDE I HASHØJ RIDEKLUB
FREDAG DEN 02.05.2014
Inviterede:
Alle bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og juniormedlemmer
Ejere af Hovmarkens Ridecenter: Rita og Jens Thalund
Tilstede: Eva Sonne, Sanne Møller, Helen Berner, Mette Poulsen, Rita Thalund og
Elisabeth Mødekjær.
Afbud fra: Line Beyer, Ann-Sofie Ohmann, Amandag Vedel og Cille Hansen.
1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde og udvalgsmøde
Godkendt.
2. Info fra formanden/næstformanden (fra hotmailen, DRF o.a.)
- Line Beyer ønsker ikke at være juniorrepræsentant mere, har ej tid.
- Forklæder er returneret og afventer anden type.
- T-shirt til Sørby Marked, to leverandører er spurgt, der skal spørges
yderligere. Eva spørger Benny Søndergaard hvad det koster med tryk og evt.
polo T-shirts, ca. 12 stk.
- Tina Lund, Elisabeth fremlægger budget oplæg ifht. Om det økonomisk kan
lade sig gøre. Prisen er umiddelbart på 600 kr. for medlemmer og 700 kr. for
ikke medlemmer. Afventer endelig svar fra Tina om vi har en aftale den
01.07.2014 om springworkshop.
Sanne undersøger om TV2 ØST, ugenyt og Skælskør Avis kunne være
interesseret i at komme forbi den dag.
- Passive medlemsskabet. Det er ikke rentabelt for klubben, da der skal betales
fuldt tilskud til DRF. Og intet tilskud retur fra kommunen.
- Krav til medlemskort. Der er ikke noget krav, så vores medlemskort er OK.
3. Evaluering af rundvisning på Antvorskov Kaserne den 15.04.2014
Gode timer, knap 40 deltagere. Dejligt at der er så mange som støtter op om
arrangementet.
4. Evaluering af maledage i påsken, samt finde et par dage hvor resten af materiellet
skal males.
Hårde timer, men rigtig flot resultat. Desværre bobler den gule farve op og den røde
farve virker fedtet. Godt med flere dage, så det kan få tid til at tørre rigtigt.
Resten af materiellet skal males lørdag den 07.06.2014 kl. 9.30 (dem som har
mulighed for det kommer kl. 8 og begynder at slibe bommene med slibemaskiner, så
de er klar til at blive malet). Mandag den 09.06.2014 kl. 16.30 bærer de nymalede
ting ud på springbanen.
Eva står for mad, Mette bager kage og Elisabeth laver opslag.
5. Skal vi lave et fælles arrangement med klubben til Riders Cup evt. den 31.07.2014
Det bliver ikke i år.
6. Skal vi lave et fælles arrangement med klubben til Gallashow på kasernen den
13.09.2014
Vi laver en notits på hjemmesiden at man kan selv samles med ridevennerne
(Elisabeth sender tekst til Sanne, til hjemmesiden, facebook mv.).
7. Sørby Marked vagtplan
Elisabeth arbejder videre med at få dækket de tomme vagter.

8. Certificeringer (Cille)
Rykkes til næste møde, da Cille ikke er her)

9. Eventuelt
- Foreningsdag ved Slagelse Festuge onsdag den 25.06.2014 kl. 10-16. Det
kan vi desværre ikke, da det er en hverdag, men rigtig godt initiativ, som vi vil
se på fremadrettet.
- Evaluering af Klar-Parat-Start den 28.04.2014: Vellykket arrangement. Alle
kom og alle har betalt. Overskuddet er brugt til at købe en
whiteboard/flipover-tavle til brug ved lignende arrangementer i fremtiden
- Sanne finder en dag hvor vi officielt kan få taget billede og sige tak til
Sydbank for vores flotte springhegn, som vi er rigtig glade for. Sanne
undersøger om der kunne være en avis (Ugenyt eller Sjællandske), som vil
komme og tage billede

Næste møde er søndag den 15.06.2014 kl. 10-12 med efterfølgende ridning.
Ann-Sofie tager kage med.

