Referat af Udvalgsmøde i Hashøj Rideklub 13.04.2014
Deltagere: Ninette, Cille, Signe, Mette, Flemming, Lars, Eva, Amanda, Sofie, Pernille, Elisabeth.
Breddeudvalget: Fastelavn, ringridning, julearrangement mm. Loppemarked afholdes ikke grundet
den manglende tilslutning. Der kom ikke købere nok.
Kunne der være loppeboder i forbindelse med stævner. Muligvis ministævne. Man kan også invitere
deltagere fra butikker, som selv står for deres boder.
Sankt Hans aften i år er en mandag. Skal der afholdes et arrangement selv om det er en hverdag.
Drøftes til bestyrelsesmødet dd.
Julearrangement.
Stor ros til breddeudvalget generelt.
Kursusudvalget: Afholde forskellige kurser.
Evt. kursus med Lars Birkedal. Han skal have 1200 kr. pr. deltager, så dette fravælges af hensyn til
prisen.
Ryttermærke opstart. Der arbejdes på at de er gennemført inden sommerferien. Afhængig af
dommere.
Ben og hov kursus, der var ikke meget stor tilslutning. Omkring 15 deltagere.
Flere temadage / kurser i stil med dyrlægen.
Førstehjælp, ulykker til og omkring hest.
Materieludvalget: Står for arbejdsdagen og materialer, lave opslag og sende til Sanne til
hjemmeside og Facebook.
Springmaterialet skal males inden C stævnet. Springene skal slibes godt ned og det skal forsøges
at bommene ikke males af børn.
Det vurderes at bommene skal males inden de rykkes ud, for at malingen kan sidde rigtigt fast.
Skærtorsdag kl. 9.00 starter vi op med at slibe og male.
Der skal lægges besked på Facebook hvilke spring der er klar og skal flyttes til de næste der
kommer, så der bliver et flow.
Højtalere i loftet i den store ridehal, skal tages ned. Sannes sakselift kan ikke køre i bunden. Tag
fat i Ann-Sofie om hendes far kan hjælpe i den forbindelse.

Stævneudvalget: Dejligt med skærmen uden for, det fungerer rigtig godt.

Tak for et godt og konstruktivt udvalgsmøde.
Hvis ”dit” udvalg skulle have spørgsmål i løbet af året, så tag fat i formand eller næstformand.

