Referat fra BESTYRELSESMØDE I HASHØJ RIDEKLUB
TIRSDAG DEN 06.01.2015 KL. 19.30
Inviterede:
Alle bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og juniormedlemmer
Ejere af Hovmarkens Ridecenter: Rita og Jens Thalund
Tilstede: Cille, Sanne, Helen, Elisabeth, Ann-Sofie, Sofie, Eva, Rita
Afbud fra: Mette
PUNKTER TIL DAGSORDENEN:
1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde (Alle)
Godkendt
2. Info fra formanden/næstformanden (fra hotmailen, DRF o.a.)
- Medlemsantal i klubben + indberetning.
Der har været et forholdsvis stort medlemstab pr. 31.12.2014. En del nye startende der
er stoppet igen.
- Skilt ved landevejen
Elisabeth har fået svar fra kommunen. Der er tale om en statsvej og derfor skal der
ansøges hos Vejdirektoratet. Her vil skiltet koste noget. Elisabeth undersøger hvor
meget.
3. Evaluering juleafslutning den 07.12.2014 (Alle)
- Der endte med rigtig mange tilmeldte. Super hyggeligt og god stemning. Luciaoptog,
kvadrille, par deux deu og joker spring. Julemanden kom selvfølgelig ridende og delte
slikposer ud.
4. Planlægning af generalforsamling 2015 (Alle)
Dato: tirsdag den 24.02.2015 kl.19.30.
Indkøb af chips og slik: Elisabeth. Elisabeth spørger om Mette vil bage en brunsviger og en
brownie-kage. Kaffe, øl og vand: Rita.
Klubmestergaver: Sanne finder ud af hvem og indkøber dækkener med brodering.
Pokaler og medaljer: Eva sørger for indgravering.
Rideskoleklubmestergaver: Sanne sørger for bestilling af dækkener med brodering.
Klubjakke til den som har solgt flest julelodder. Marie Mødekjær har solgt flest. Elisabeth
indkøber.
På valg er, Sanne og Helen. De modtager genvalg.
Ann-Sofie og Sofie spørger om der er nogen på deres hold som er interesserede i at være
junior repræsentanter. Elisabeth skriver rundt til de andre udvalg.
5. Status på aktivitetsdatoer for 2015 (Sanne)
Der skal være møde den 21/1 for stævnekoordinering, hvorefter vi kender mange af de
endelige stævnedatoer. Afventer datoer fra breddeudvalget.
6. Torsdags/fredagsspringning (Ann-Sofie)
Afklaring af priserne på de to forskellige hold. Der er ikke nogen reel prisforskel på hvad der
betales i hest og hal leje på de to hold. Forskellen er lønningen til underviser.
7. Status på julefrokost (Eva/Elisabeth)
Husk at tilmelde hos Elisabeth og vælg menu.
8. Eventuelt (Alle)
Eva ser om der kan findes en ikke så dyr trådløs ringklokke. Sanne har fundet et tilbud på 2000
kr.
Næste møde er tirsdag den 3/2-15 Cille tager kage med 

