REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I HASHØJ RIDEKLUB
DEN 07.05.2015 KL. 19.30
Tilstede: Rita, Eva, Elisabeth, Cille og Helen
1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde (Alle)
Rita melder at rideskole holdene gerne må bruge det store ridehus, hvis det ikke
bliver til gene for privatryttere der kommer ind i ridehuset.
2. Info fra formanden/næstformanden (fra hotmailen, DRF o.a.)
- Status på vejskilt. Carsten Stig Hansen, mener at der kan stå ridecenter eller
rideskole. Eva undersøger hvad der står i Vemmelev, og melder tilbage til
Elisabeth.
-

Sørby Marked (vagtplan, opsætning, forklæder, lamper, voksdug mv.) Der er
nogle enkelte vagter tilbage.
Der er købt lamper (AAA) batterier. Ann-Sofie undersøger om vi kan finde
noget egnet voksdug til bordene, da de ikke er ret pæne.
Der er en ”skilte-skriver” i forbindelse med markedet, så skriften på alle skilte
bliver ens.

-

Tilskudsansøgningen er sendt. Og den nye portal er fint fungerende.

-

Ny tirsdagsunderviser. Der er endnu ikke nogen der har snakket med
Jeanette om hvordan det går. Elisabeth taler med hende.

3. Evaluering af stævne den 11.- 12.04.2015
Spring, der var rigtig mange mennesker og ros for springbanen. Sød dommer og
god banebygger.
Det fungerer godt med opvarmning ude, men der mangler en højtaler ude.
Dressur var en god og rolig dag hvor alle ryttere viste hensyn til hinanden også
under opvarmningen.
4. Evaluering af Banedesigner kursus 02.-03.05.2015
Det gik rigtig godt. Der var overskud fra arrangementet.
5. Arbejdsdag lørdag den 09.05.2015 (hvem kommer og hvem kan hjælpe med mad?)
Ann-Sofie bager kage. Der er en del ryttere der ikke kan komme grundet
konfirmation.
Eva laver fuglekvidder og æggesalat og indkøber toastbrød, smør, saft og
pålægchokolade, agurk.
Der skal bruges nogen til at rydde materiale på plads søndag.
6. Eventuelt
Der er et stilstafet springhold der skal til Vilhelmsborg den 26.-28.06-2015. Det er
muligt at tilmelde et heppekor på min. 8 personer.
Skal klubben give noget til de ryttere der skal afsted.
Vi giver opstaldningen og t-shirts.
Der er stadig ikke nogen løsning på opbevaring af vores materiale.

Næste møde torsdag den 04.06.2015 kl. 19:30 hvor Helen bager.

