Referat fra BESTYRELSESMØDE I HASHØJ RIDEKLUB DEN 03.12.2015
Tilstede: Eva, Elisabeth, Rita, Helen, Ann-Sofie.
Afbud fra: Cille og Sanne.
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøder (Alle)
Godkendt.
2. Info fra formanden/næstformanden (fra hotmailen, DRF o.a.)
- Julelodder
15 sælgere og omkring 600 lodder ude.
-

Idrætshonorering for hold
Stafetspring-hold indstillet, hædring i foråret 2016.

-

Status på Nordea-fondens gave.
Ingen tilbagemelding til os endnu om opsætning er okay i 2016.
Rita bestillinger spejl, så regningen dateres i 2015.

3. Danbolig flyers
Vil vi som klub gerne dele flyers ud. Der er ikke nogen tvang til at deltage hver gang.
Vi takker ja til at være uddelere for Danbolig Slagelse.
4. Charmaine Berdino arrangement
Vi takker nej.
5. Julefrokost
Helen er festansvarlig. Vi kører konceptet med spis og Bowl, denne gang dog i
Slagelse. En bette gave til taber og vinder af bowling.
Julefrokosten er for bestyrelse, udvalg og undervisere.
6. Klubtøj
Udsættes. Eva tager et ID katalog med til næste bestyrelsesmøde.
7. Mobiltelefoner til kasserer og stævneudvalg
Der er fundet et abonnement hos CallMe med fri sms, ikke så meget taletid og 1gb.
To telefoner af 49 kr. Vi kan så også bruge Swipp til betaling af timer mm. Vi skal se
kvitteringen på deres telefon.
Der skal så skaffes to telefoner hvor Helen skal have den ene og Signe den anden.
Elisabeth spørger Sanne, da vi tidligere har snakket om at hun måske har nogle.
8. Indberetning af honorar for banedesigner mv.
Der er kommet nye regler, hvor klubben skal indberette banedesignerens honorar til
SKAT. Helen kontakter DRF for at få klarhed over det.
9. Evaluering af distriktsmøde
Punktet udsættes.
10. Evaluering af Halloween
Aflyst grundet for få tilmeldinger. Det har ikke været på hjemmesiden.
11. Evaluering af springstævne
Det var et godt stævne med udfordrende baner. Det fungerede godt på
opvarmningen. God stemning. Der kunne godt være flere hjælpere.
Rigtig go hjælp efter stævnet.

12. Stævner 2016
Stævneudvalget har ikke ansøgt stævner for 2.+3. kvartal 2016.
Eva tager fat i Stævneudvalget for at finde en løsning hurtigst muligt.
13. Planlægning af grirokort-skrivning.
Vi hjælpes ad med at skrive girokort Torsdag den 10.12.2015 kl. 19:00 i rytterstuen.
14. Eventuelt
-

Klokke til brug ved springstævner.
Eva har afsøgt markedet efter en trådløs ringklokke med kort signal. Det har
ikke været muligt at finde en som ikke giver en lang tone eller melodi.
Eva undersøger hvad der er at få evt. gennem DRF.

-

Informationer på Krak og Google om klubben, opfølgning fra sidste møde.
Eva har undersøgt hvilke informationer der kommer når der søges. Det skal
yderligere undersøges hvordan det kan ændres. Eva undersøger.

-

Josefine Olsen er startet som lørdagsunderviser, Eva afløser ved behov.

-

Der er skiftet lås i køkkenet, så der nu er mulighed for nøgler til sekretariatet
og dommerrummet. Elisabeth sørger for nøgler til formand, kasserer og
stævneudvalg.

-

Spring. Der er en del ryttere som sætter spring op på banen uden at få lov og
uden for de aftalte tider.
Det betyder at klubbens spring anvendes uden at der betales for brug af dem.
Det kan betyde at banen skal tages ned mellem torsdag og fredag.

Næste møde er torsdag den 07.01.2016
Cille tager kage med 

