REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HASHØJ RIDEKLUB
SØNDAG DEN 09.03.2014

Mødedeltagere: Cille Hansen, Mette Clifford, Elisabeth Mødekjær, Rita Thalund, Sanne Møller,
Ann-Sofie Ohmann & Helen Berner.

PUNKTER PÅ DAGSORDENEN:
1. Konstituering af bestyrelsen blev således:
Elisabeth Mødekjær, formand, på valg i 2016.
Helen Berner, kasserer, på valg i 2015.
Cille Hansen, bestyrelsesmedlem, på valg i 2016.
Sanne Møller, næstformand, på valg i 2015.
Mette Clifford, 1. suppleant ,på valg i 2015.
Eva Sonne, sekretær, på valg i 2016.
Ann-Sofie Ohmann, 2. suppleant, på valg i 2015.
Amanda Vedel, juniorrepræsentant, på valg i 2015.
Line Omø Beyer, juniorrepræsentant, på valg i 2015.
2. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde
Referat fra bestyrelsesmøde 13.02.2014 godkendt, dog rettelse til punkt.2 tilbagebetalingen
var ikke 10.000 kr. men derimod 4.500 kr. og referat fra generalforsamlingen den 24.02.2014
blev godkendt.
3. Info fra formanden/næstformanden (fra hotmailen, DRF o.a.)
-

Årsmøde i distrikt 4 den 20.02.2014
Sanne, Helen, Simon og Elisabeth deltog. Mette Clifford og Tina Jensen blev medlem
af breddeudvalget.

-

Husk underskrifter i den lyserøde mappe med referater
Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive på referaterne i den lyserøde mappe.

-

Svar fra Sørby Marked om T-shirts og forklæder + Sørby Marked møde den
05.03.2014 hvor Elisabeth deltog
-Ann-Sofie undersøger om at få sponsoreret trøjer, samt bestiller forklæder.

-

Repræsentantskabssmøde i Slagelse Idræts Råd 20.03.2014
Vi deltager ikke denne gang.

-

Førstehjælpskursus
-Klubben vil tilbyde undervisere i klubben dette kursus. Elisabeth kontakter alle
undervisere.

-

Svar fra Slagelse Kommune vedr. refusion af trænerkursus
-Sanne forhører sig hos DRF om vi har mulighed for at afholde træner 1 kursus.
Vi har to undervisere som gerne vil afsted på kurset.

-

TREC kursus, info fra DRF
Det er muligt at tilmelde sig kursus om TREC.

-

Status på aftale med Lundemøllen
Elisabeth har været ude og snakke med Katrine. Begge parter er meget positive over
en sådan samarbejdsaftale. Vi afventer deres udspil.

-

Valg til Folkeoplysningsudvalget i Slagelse Komunne 19.03.2014
Vi deltager ikke denne gang.

-

Tina Lund til Hashøj Rideklub?
-Elisabeth arbejder videre med dette arrangement.

-

Repræsentansskabmøde i Korsør søndag den 27.04.2014
-Elisabeth og Ann-Sofie tager til mødet. Elisabeth melder til.

4. Gennemgang af årets APV for faste undervisere
- Gennemgået og ingen bemærkninger.
Skal vi investere i sikkerhedssko til alle faste undervisere?
- Vi opfordrer vores undervisere til at bære sikkerhedssko.
5. Forslag til materiale til ny rideskole-elev (Helen)
- Udskydes til næste møde hvor Helen har prøve udgave med.
6. Evaluering af fastelavnsarrangementet søndag den 02.03.2014
- Godt arrangement, rigtig mange tilmeldinger, dejligt med masser af opbakning.
7. Skal vi revidere vores arbejdsbeskrivelser i bestyrelsen
- Mødedagen ændres fast til 2. søndag i måneden. Ellers ingen ændringer.
8. Planlægning af møde med alle udvalg
- Holdes søndag den 13. april 2014 kl.10-11 inden bestyrelsesmøde. Elisabeth invitere
alle udvalg.
9. Eventuelt
- Lydanlæg og status på dommervogne – Dommervogn afventer svar fra Eva.
- Trådløst internet, Rita finder ud af en løsning hertil.
- Skærme inde/ude samt kabler, Cille finder ud af hvad der præcist skal bruges,
eventuelt finde en sponsor til diverse ledninger. Ann-Sofie snakker med Dalmose
Elservice herom.
- Afholdelse af Klar, parat, start – Sanne undersøger muligheden for det.

Næste møde er Søndag den 13. april 2014
kl. 10-11 udvalgsmøde
kl. 11-12.30 fællesridning
kl. 12.30-14.00 Bestyrelsesmøde
Mette og Ann-Sofie sørger for kage

