BESYRELSESMØDE AF BESTYRELSESMØDE I HASHØJ RIDEKLUB
DEN 07.04.2015
Tilstede: Cille, Elisabeth, Rita, Eva, Sanne, Ann-Sofie
1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde (Alle)
Godkendt.
Opfølgning på D4 klubmesterhold.
Der er ikke ryttere til at ride de rigtige klasser. Der forsøges at samle et hold næste
år.
Cille er i gang med at finde den billigste måde at få underlag til udlån fra klubben.

2. Info fra formanden/næstformanden (fra hotmailen, DRF o.a.)
-

Status på vejskilt, der er ikke kommet nogen tilbagemelding.

-

Cille har fået nyt job og der mangler derfor igen en tirsdagsunderviser. Cille
kan nå at have det sidste hold, så der skal findes en underviser til to hold.
Rita har en hun kan spørge og Eva har snakket med Jeanette og hun vil
muligvis også gerne.

-

Der er problemer med den nye foreningsportal, hvilket har betydning for
klubbens tilskudsansøgninger og at der først kan søges senere.

-

Foreningsdag i Slagelse den 24.06.2015 kl. 10-16 (skal vi deltage)
Ikke denne gang.

-

Materiale fra klubliv Danmark er modtaget. Det vurderes at der skal lægges
en del arbejde i det og der takkes derfor nej

-

Sørby Marked: Ann-Sofie ser hvad der er af lamper i en kinesisk butik i
Ringsted. Ellers kan de lamper Eva har fundet bestilles.
Eva arbejder videre med skilt til boden hos Iver.
Det er nu der skal findes personale til bemanding af Kinøjseren. Elisabeth
laver laver vagtplan.

3. Evaluering af Ministævne 1 den 29.03.2015
Det var en lang dag, med mange glade børn. Der manglede hjælpere og
sponsorpræmier. Gulerødder er en rigtig god gave til ministævne.
4. Sponsorgaver fremadrettet (Alle)
Sanne vil gerne fortsætte med at være tovholder og fordeler afhentnings-opgaverne
til os andre.
5. Mobilepay (Sanne)
Der vil være rigtig mange fordele ved at få mobilepay til klubben. Det vil betyde at
Signe ikke skal tage imod så mange kontanter på stævnedagen. Og at det er lettere
for forældrene at betale kontingent, hvis de skulle have glemt det. Telefonen vil også
kunne bruges som stævnetelefon, så Signe ikke får så mange opkald på sin egen op
til stævnerne. Cille finder en gammel smartphone og et billigt abonnement.

6. Sikkerhedsregler i stalden (Alle)
Der er lidt problemer med at søskende til ryttere ikke altid husker at tage hjelm på
når de færdes i stalden. Vi skal alle være gode til at sige det til de voksne og til
børnene selv.
7. Brug af ridehus og spring (Cille)
Kan den store ridehal bruges af rideskoleholdene, når der ikke er nogen ude at ride.
Der er primært tale om voksenhold og de få hold hvor der er 7 heste.
Rita og Jens vender det og kommer med en tilbagemelding.
8. Klubbens målsætning (Alle)
Vi har ikke en klar målsætning endnu, men håber at der via stævner bliver skabt
noget mere liv og kendskab til klubben.
Der har været rigtig mange tilmeldinger til de sidste par stævner og HAS har fået et
par ryttere der kommer ud og ”viser” klubbens navn.
9. Hvor skal vi gøre af klubbens ting?
Der skal findes et frostfrit sted til maling, samt et andet opbevaringssted til alle de
andre ting klubben har stående i sekretariatet og dommerrummet.
Elisabeth vil høre materialeudvalget en evt. løsning med en gammel isvogn.
10. Dommervogn.
Eva har modtaget et tilbud på dem. Det vil koste 22.000 kr. for en eller 40.000 kr. for
to. Eva undersøger om det er muligt at bygge dem billigere, hvis vi går lidt ned i
udformning og antal ruder.
11. Nøgle til sekretariatet/dommerrum (Alle)
Det kan være problematisk at få fat i de ting som er låst inde her og det vil derfor
være rart hvis der kunne være en nøgle hos en i bestyrelsen.
Hvis der kommer en dommervogn er det dog ikke aktuelt.
Punktet drøftes hvis der ikke kommer dommervogne.
12. Eventuelt (Alle)
Flytning af mødedag. Forsøgsvis flyttes den til den 1.torsdag i måneden fra 19:30 –
22:00. Vi skal bestræbe os på at blive færdige til tiden.
Der er banebyggerkursus den 3.maj. Der er kommet en fordeling af indtægter og
udgifter, samt arbejdet omkring afholdelsen.
Klubben vil gerne tilbyde Rita og Simon deltagelse hvis de ønsker det, som tak for
det arbejde de ligger i klubben.
Fredags springhold. Det drøftes hvor vidt Rita er nødsaget til at afvise de af hendes
ryttere der får egen hest. Det drøftes om der skal være to forskellige fredags hold, et
for rideskoleryttere, på samme vilkår som der er nu og et for privatryttere der
tidligere var rideskoleryttere, på vilkår der minder om tordsagsholdets.
Rita fylder 60 år den 11.05.2015 og holder åbent hus den 14.052015 fra kl. 14:00
Alle er velkomne.
Ryttermærker: Cille finder ud af hvem hun kan få til at hjælpe sig, og giver en
melding.
Næste møde er TORSDAG den 07.05.2015 hvor Cille tager kage med 

