Referat fra BESTYRELSESMØDE I HASHØJ RIDEKLUB
TIRSDAG DEN 04.11.2014 KL. 19.30
Inviterede:
Alle bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og juniormedlemmer
Ejere af Hovmarkens Ridecenter: Rita og Jens Thalund
Tilstede: Eva, Helen, Mette, Elisabeth, Ann-Sofie, Rita.
PUNKTER TIL DAGSORDENEN:
1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt
2. Info fra formanden/næstformanden (fra hotmailen, DRF o.a.)
- Resultatet af Sørby Marked 2014
Vi har som klub tjent og modtaget diplom på 30.459 kr..
-

Klokke til dommertårnet
Det vil klubben gerne indkøbe. Helen og Sanne ser hvad de kan finde og evt.
videregive til materialeudvalget.

-

12 ridehjelme sponseret af Lundemøllen
Halvdelen kunne desværre ikke anvendes, da de var for besværlige at
indstille og ikke virkede sikkerhedsforsvarlige nok i kvaliteten.

-

Klubudsendelse oktober 2014 fra DRF
Materiale om forskellige priser, Træner 1 og 2 kurser. mm

-

Informationsmøde omkring breddeaktiviteter, distriktskvalifikationer og
Landsfinaler den 03.11.2014.
Der var ingen deltagere, men der kommer ref.

-

Der er kommet en ny foreningsportal i Slagelse Kommune. Elisabeth deltager
i introduktionen til den.

3. Evaluering af springstævnet den 25.10.2014
Ros fra dommere og ryttere for de nye baneforhold. Rigtig god stemning på trods af
mange ryttere i opvarmningen.
4. Barselsvikar for Marie-Louise
Elisabeth kontakter Marie-Louise om hun selv kender nogen.
5. Juniorrepræsentanter
Amanda stopper nu, da hun ikke længere kommer på rideskolen og ikke kan få det
til at passe ind at deltage i møder og arrangementer.
Lige pt. kan Sofie og Ann-Sofie godt klare de kommende arrangementer.
6. Halloween den 8.-9. november 2014
Der er 14 tilmeldinger og ved at være styr på forberedelserne.
7. Udv. klubstævne i dressur den 22.11.2014
Planlægningen er ikke i gang endnu.
8. Juleafslutning 07.12.2014
Ann-Sofie kontakter resten af breddeudvalget.
9. Skal vi afholde julefrokost i år?

Der skal holdes julefrokost.
Eva og Elisabeth planlægger arrangementet. Det bliver i januar eller februar.
Det er for bestyrelsen, Rita og Jens og udvalgene.
Gode ideer modtages gerne.
10. Næste års aktivitetskalender (Alle)
Vi henviser til hjemmesiden og facebook, da det ikke er muligt at sætte stævnerne
ind før der er kommet godkendelse fra DRF.
Sanne sørger for at kontakte udvalgene.
11. Hvornår skriver vi medlemsgirokort? (Alle)
Til næste møde hjælpes vi ad igen i år, den 2/12-14.
Vi skal lave en julehilsen hvor der henvises til hjemmesiden og facebook.
12. Eventuelt (Alle)
Elisabeth: Der er endnu ikke kommet nogen bestillinger på lodsedler. Der gives en
uges frist mere.
Helen: Der er en problematik i forhold til skilsmissebørn der kun kan komme hver
anden gang. Det er muligt kun at komme hver anden gang og det koster 270kr pr.
md.
Der skal betales fuldt depositum og kontingent.
Der laves et punkt i folderen specifikt for skilsmissebørn.
Det er ikke muligt for ”ikke skilsmisse” børn at ride delvis.
AnnSofie: har været til bestyrelsesmøde i SIF. Kinøjseren bliver liggende, men
scenen bliver flyttet ned bag ved, så mange gæster automatisk kommer til at gå
fordi. Fordelingsnøglen ændres.
Vi skal komme med forslag til hvordan vores telt og indretning skal se ud.
Rispapirs lamper på bordene. Spisepindene til håret, er i kassen.
Ønsker: Kaffemaskine,
Kommer på et punkt til næste møde.
Rita: Er blevet spurgt fra RIS om vi vil være med til at lave et banebyggerkursus. De
vil gerne arrangere og stå for det, men bruge vores faciliteter. Vi skal også stille
hjælpere. Et eventuelt overskud bliver fordelt efter indsats.
Gerlev legepark spørger om vi vil deltage i ponytræk på deres indvielse af en
cykelsti fra Slagelse til Gerlev. Vi har ikke mulighed den 07.12.2014, da vi selv har
juleafslutning. Rita vurderer om hun vil tage af sted med nogle af de store piger.
Helen er tilmeldt til Sport 2014. Hun afventer om hun bliver udtrukket.
Punkt til næste gang. Sanne/stævneudvalg. Penge til stævneudvalget, så de selv
kan indkøbe nogle effekter.
Signe har mulighed for at overføre penge imellem konti, så der er mulighed for at
kontoen kan nulstilles mellem hver stævne. Og så kan de overføre hvis de ønsker at
indkøbe noget til et stævne.

Næste møde er tirsdag den 2/12-14
Hvor Sanne tager kage med

