Referat fra BESTYRELSESMØDE I HASHØJ RIDEKLUB
TIRSDAG DEN 07.10.2014 KL. 19.30
Inviterede:
Alle bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og juniormedlemmer
Ejere af Hovmarkens Ridecenter: Rita og Jens Thalund
Tilstede: Elisabeth, Helen, Eva, Sofie, Sanne.
PUNKTER TIL DAGSORDENEN:
1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt.
2. Info fra formanden/næstformanden (fra hotmailen, DRF o.a.)
- Distriktsmøde den 18.09.2014
Info fra stævneudvalget, aldersgrænse for officials, ponymålere er opsagt og
pt. Ingen ponymåling. Fokus på beskatning og honorarer til dommere,
officials, undervisere mm.
Helen er i gang med at undersøge hvad der er af regler i kommunen/SKAT.
-

Suppl. Post for SIF (Sørby Marked)
Vi er blevet spurgt om vi er interesserede i en suppl.post. Der er
generalforsamling 23/10-2014. Der bliver også delt beløb ud til klubberne for
årets marked.
Der er omkring 6 møder om året. Ann-Sofie vil gerne melde sig.

-

Seminar under DRF 25.10.2014 kl. 10-16 i Odense (DRF ambition 2020)
Elisabeth har svaret på nogle spørgeskemaer. Vi takker nej, der er stævne på
rideskolen.

3. Fondsansøgninger (se bilag i mail) (Ann-Sofie)
Vi takker ja, til Ann-Sofies tilbud om at være hovedansvarlig for at søge fonde. Eva
hjælper med at få skrevet ansøgningerne, Ann-Sofie er ansvarlig for at finde ud af
hvilke fonde der kan søges.
4. Hvordan får vi flere medlemmer? (Ann-Sofie)
Der er i DIF en del forslag til hvordan med ved arrangementer kan få flere
medlemmer. Ann-Sofie fremlægger familie arrangementer.
5. Evaluering Klar-Parat-Start den 22.09.2014
Det forløb godt. Der var fuldt hus.
Der er stemning for en omgang mere næste år.
6. Evaluering af ministævne 2 den 28.09.2014
Lang dag, men godt stævne. Rigtig god stemning med glade piger og drenge.
7. OK aftalen (Helen)
Der er kommet afregning.
Der er tegnet 7 nye medlemmer og 2 bonus.
Vi har modtaget 1354kr. Aftalen fortsætter et år mere.
8. Skal vi afholde julefrokost i år?
Det er der klart stemning for. Alle går i tænkeboks for arrangement. Punktet kommer
med igen næste gang.

9. Eventuelt.
Kan vi få et skilt oppe ved vejen, i stil med Panzermuseet. Elisabeth prøver at
kontakte teknisk forvaltning.
Marie Louise, vil gerne benytte longe med rytterne, for at have fokus på opstillingen.
Det må hun gerne afprøve.
Ann-Sofie, vil gerne have sat undervisningstiden ned for de helt små. De bliver
meget trætte og kan ikke koncentrere sig.
Det vurderes at det er muligt at gå i stalden, lave lege eller lade forældrene skridte
med barnet, så det bliver til godt timer med ro.
Halloween.
Opslag sendes til Sanne så det kan lægges på face og hjemmesiden. Der har været
forespørgsel på muligheden for at medbringe egen hest. Det besluttes af hensyn til
sikkerheden for ryttere og heste at der ikke skal fremmede heste med.
Ann-Sofie, Amanda og Sofie laver program. Tages med på næste møde.

Næste møde den 4/11-2014 Elisabeth tager kage med

