REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HASHØJ RIDEKLUB
TORSDAG DEN 04.06.2015 KL. 19.30
Tilstede: Helen, Eva og Elisabeth
1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt
2. Info fra formanden/næstformanden (fra hotmailen, DRF o.a.)
- Status på vejskilt. Elisabeth skriver til Vejdirektoratet igen, da vi meget gerne vil
have at der står rideklub og de ser blot at vi helst skriver -skole eller -center.
- Afslag fra Trelleborgfonden, på ansøgning om spejle og gardiner.
- Sankt hans bliver den 23/6-15 på selve dagen.
- Mail fra DRF om at repræsentantskabsmøde bliver afholdt den 16-17/4-16.
3. Evaluering af Arbejdsdag den 09.05.2015
Der var nogenlunde opbakning til dagen.
Der er en del støtter der skal males i bunden inden de kan flyttes uden for.
Det er fortsat et problem, at vi ikke selv har en nøgle så vi kan komme ind til vores
ting. Det er ikke lige muligt at komme til malingen mm.
Vi skal finde en løsning til hvordan vi får spring elever og eller forældre, til at
deltage til arrangementet og lige sådan med stævnehjælpere.
Der overvejes igen om løsningen kan være at opkræve bod når springrytterne ikke
møder op til noget obligatorisk.
Der er mange klubber, der stiller som krav for tilmelding i egen klub, at der bliver
lagt x-antal arbejdstimer i forbindelse med stævnet.
Vi har hørt at produktionsskolen/Selandia kan male springmateriale for
materialernes pris. Helen spørger Tina, der måske ved noget mere.
4. Evaluering af Sørby Marked 2015
Det fungerede med navne på madsedlerne, så ingen bliver snydt.
Der har været dejligt med nogle nye ansigter men det er stadig svært at få
vagtplanen til at gå op.
Vi er meget glade for de timer, de frivillige har lagt til boden.
5. Ministævne 2 i september. Skal datoen rykkes?
Rita er ude at rejse på den planlagte dato. Det bliver den 11.10.2015 i stedet.
Elisabeth snakker med stævneudvalget om hvor resten af stævnedatoerne i
aktivitetskalenderen er.
6. Ny mandagsunderviser. Xenia har sagt op.
Elisabeth sender Marie-Louise en mail, i forhold til om hun er klar til at komme
tilbage efter barsel til mandagsholdene. Ellers er der en anden mulighed der kan
spørges.
7. Eventuelt (Alle)
Elisabeth undersøger hvad det koster med en ny cylinder og 4 nøgler til sekretariatet. En
til formand, kasserer, stævneudvalg og Rita.
Helen: Sponsorstatus med OK. 594kr. for første halvår.
Materiale fra Klubliv Danmark. Der takkes nej igen.
Næste møde den 6/8, kl. 19:30 hvor Eva/Sanne tager fødselsdagskage med

