REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HASHØJ RIDEKLUB
TIRSDAG DEN 03.02.2015
Inviterede:
Alle bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og juniormedlemmer
Ejere af Hovmarkens Ridecenter: Rita og Jens Thalund
Tilstede: Ann-Sofie, Helen, Rita, Cille, Elisabeth, Eva, Sanne, Sofie.
PUNKTER TIL DAGSORDENEN:
1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde (Alle)
Godkendt.
2. Info fra formanden/næstformanden (fra hotmailen, DRF o.a.)
- Vejskilt. Tilbagemelding fra Vejdirektoratet, Carsten Stig Hansen.Det vil koste
6000kr i engangsydelse, samt et årligt gebyr på 600kr.
Det er besluttet at Elisabeth går videre med det, i forhold til hvad der kan stå
på skiltet.
-

Møde om Sørby Marked 22.01.2015
Vi får et rødt telt i år.
Der kommer direkte radio om fredagen.
Der er kommet ny hjemmeside, der løbende opdateres under markedet.

-

Kommunal idrætspolitik. Møde den 28/2 fra 9-14. Det er ikke muligt at nogen
deltager.

-

Undervisningsmøde om ny portal i kommunen 29.01.2015 (Aktiv Slagelse)
Det er muligt at lægge billeder og opslag ind på siden. Siden er offentlig og
ligger på Slagelse Kommunes hjemmeside.
Elisabeth har en kode til siden. Sanne vil finde ud af at finde billeder og tekst
til siden.

-

Årsmøde i distrikt 4 05.02.2015
Der kommer fire fra klubben.
Der må gerne komme indslag til nyhedsbrevet.

3. Bestyrelsens forslag til evt. kontingentstigning (Alle)
Uændret kontingent for 2016.
4. Skal der laves medlemskort for 2015? Hvem laver dem?(Alle)
Hvis der ønskes et medlemskort, kan der skrives til Elisabeth, som så vil lave
et. Det vurderes at arbejdet ved at lave det ikke kommer igen i forhold til
antallet af ryttere der anvender kortet.
5. Fastelavn 22.02.2015
Der kan godt bruges hjælpere. Der er allerede kommet tilmeldinger.
6. Repræsentantskabsmøde i Rebild 19.04.2015. Skal vi deltage?
Der deltages ikke grundet afstanden.
7. Status på aktivitetsdatoer for 2015 (Sanne)
Der er kommet stævnedatoer på hjemmesiden.
Aktivitetskalenderen er næsten færdig, mangler tilbagemelding fra enkelte af
udvalgene.

8. Status på generalforsamling
Pokaler klar. Tæpper betalt, ikke kommet endnu.
Jakke bestilt, ikke kommet endnu.
9. Eventuelt
Husk underskrifter i den lyserøde mappe på mødereferaterne
Skal vi have noget nyt klubtøj. Sanne og Cille ser hvad der er af muligheder.
Hvad er målet for rideskolen. Skal vi være for rideskolen, eller skal vi også
satse mere på privatryttere. Skal det undersøges hvad det er privatryttere
ønsker for at blive medlem hos os.
Skal vi lave nogle flere kurser i dressur og spring. Lave arrangementer med
kendte ryttere, for at vise at vi er en aktiv klub.
Penge retur fra aflyst springning. Claus har haft aflyst torsdagsspringning et
par gange.
Barselsgave: Skal der gives en barselsgave til Marie-Louise. Klubben køber
en gave (Helen).
Konfirmander: Eva laver kort. Rita laver en liste over hvem, hvornår og hvor.

PUNKT TIL NÆSTE MØDE den 03.03.2015
Vores ønsker for fremtiden i klubben.

