Referat fra BESTYRELSESMØDE I HASHØJ RIDEKLUB
TIRSDAG DEN 02.09.2014 KL. 19.30
Tilstede: Mette, Rita, Helen, Elisabeth, Eva

1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt.
2. Info fra formanden/næstformanden (fra hotmailen, DRF o.a.)
- HEL fritid under Slagelse Kommune ophører pr. 01.09.2014
- Indbydelse til distriktsmøde den 18/9-14. Det afholdes på Hovmarken
Elisabeth og Eva deltager.
3. Ryttermærkeunderviserkursus den 18.-19. oktober 2014 i Odense. Skal vi sende nogen
afsted herfra?
Elisabeth spørger Cille.
4. Gratis foredrag om kranio sakral terapi til heste. Skal vi afholde det?
Eva tager kontakt til Julie, det skal være en hverdagsaften. Slåes op på Facebook og
hjemmesiden.
5. Skal vi have tv-spot i Slagelse Hallen?
Der takkes nej til dette.
6. Skal vi sælge julelodder fra Børnehjælpsdagen i år? Hvem står evt. for hele procesen?
Elisabeth står for det praktiske med at bestille, pakke lodsedler og dele ud til undervisere.
Eva og Ann-Sofie sørger for at dele infosedler ud til alle ryttere/undervisere.
Der afregnes i postkassen og bestilles flere lodsedler på mail.
Igen i år er der en klubjakke med navn og klubbens logo, til den der sælger flest lodder.
7. Evaluering af åben rideklub den 23.08.2014
Der var rigtig mange mennesker. Det skal vi afholde igen, på den DRF-reklamerede dato.
Der har været en del til prøvetimer efterfølgende.
Det simple program fungerede godt og der var mange med i stalden.
Dem der kom, var med i lang tid, snakkede og hyggede. Ingen kom og gik med det
samme. Reklamen har været sendt til kommunens skoler, men det vides ikke hvor mange
der har sat beskeden ud på deres intranet.
Det skal overvejes, om ikke der skal sælges saft, kaffe og kage næste år.

8. Evaluering af ringridning den 30.08.2014
Rigtig fint arrangement. Ros fra flere af de udefrakommende ryttere. Omkring 20
deltagere. En del nye hjælpere deltog, hvilket var meget positivt. Ringridningen blev holdt
inde, grundet en meget våd springbane og udsigt til mere regn.
9. Eventuelt
Økonomi: Frem til april har der været et fint overskud. 2.kvartal er endnu ikke opgjort.
Generelt ser økonomien for 2014 fornuftig ud.
Der er mere aktivitet i rideklubben i år, rigtig dejligt.
Brochuren: Den skal opdateres. Helen ser på det. Elisabeth har den sidste nye udgave
der sendes til Helen.
Halloween: afholdes den 8/11-14. Det er Ann-Sofie, Amanda og Sofie der skal arrangere
dagen. Xenia vil muligvis gerne hjælpe til.
Næste møde den 7/10 kl. 19:30 (Eva tager kage med)

