REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HASHØJ RIDEKLUB
TIRSDAG DEN 03.03.2015
Inviterede:
Alle bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og juniormedlemmer
Ejere af Hovmarkens Ridecenter: Rita og Jens Thalund
Tilstede: Elisabeth, Eva, Helen, Ann-Sofie, Cille, Sanne.
PUNKTER TIL DAGSORDENEN:
Alle udvalg er inviteret til mødet, hvor der kan drøftes løst og fast inden vi går til det
faktiske bestyrelsesmøde.
1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde + generalforsamlingen (Alle)
Begge er godkendt.
2. Info fra formanden/næstformanden (fra hotmailen, DRF o.a.)
-

Årsmøde i distrikt 4 den 05.02.2015
4 fra bestyrelsen deltog. Det var et godt arrangement med god uddeling af
præmier.

-

Status på vejskilt
Carsten melder at der må stå ridecenter / rideskole. Elisabeth spørger om vi
må skrive rideklub.

-

Repræsentantsskabsmøde i Rebil den 19/4-15
Der er fortsat ikke nogen der har mulighed for at deltage, men støtter op om
Helle Madsens kandidatur.

3. Evaluering af fastelavn den 22.02.2015
Der var godt med tilmeldinger og de kom som vanligt i sidste øjeblik.
Det ønskes at der fremover er et program så hver rytter er klar over hvilken hest de
skal bruge. Enten dagen før eller ophængt i stalden i god tid inden start.
4. APV (Alle)
De er gennemgået og der er ikke grund til yderligere bemærkninger.
5. Banebyggerkursus (Rita)
Vi er ikke helt klar over fordelingen, om vi er med som klub, eller om der et
mellemværende mellem RIS og Hovmarkens ridecenter. Cille følger op med Rita.
6. Klubtøj (ny klubjakke?) (Alle)
Cille har fremvist to eksempler på poloer fra en forhandler i Slagelse. Der er også
mange jakker og veste.
Cille undersøger nærmere og ser på udvalget.
Horze producerer ikke længere den model jakke vi tidligere har haft.
7. Klubbens målsætning (Cille/Alle)
Vi ønsker noget mere liv på stedet. Privatryttere i klubben og fremvisning af vores
navn.
Punktet tages med til næste møde.

8. Status på nyanskaffelsen til Sørby Marked (Elisabeth)
Der skal findes nogle kinesiske rislamper. Eva ser på det.
Eva snakker med Ivar i forhold til skilt / kinesermand.
9. Forslag fra Helle Clausen (Elisabeth)
Forslag om et D4 klubhold.
Forslag om anderledes Klubmesterskab, det øger sammenhold og kendskab til
hinanden i klubben. Det er en morsom dag med mange deltagere. Cille undersøger
nærmere og kontakter evt. Helle.
10. Eventuelt (Alle)
- Underlag.
Der købes 4 spring og 4 dressur underlag med logo på. Cille ser på underlag
og brodering.
Eva bliver ansvarlig for udlevering / opbevaring og registrering af hvem der
har lånt dem.
-

Diabetesforeningen.
De laver en indsamling hvor vi som medlemmer kan støtte deres indsamling
og tjene penge til klubben. Det bliver ikke denne gang at vi som klub bidrager.

-

Opbevaring af klubbens materiel.
Hvor skal vi gøre af alle vores ting?
Tages op igen på næste møde.

-

Folderen er rettet (Helen)

-

Klubmodul (Helen) Der kan være en fordel ved at bruge klubmodul, men der
er også problemer i forhold til ophørte medlemmer. Programmet er dog
vældig dyrt. Der takkes fortsat nej.

-

Dommervogne. (Eva) Der er ved at blive udfærdiget et tilbud på to vogne, der
kan flyttes med en kort pallegaffel.

-

Nye elever (Cille). Information til nye elever, ved de hvad prøvetimen koster,
får de nogen information når de ringer. Hvad med introduktion i stalden og
valg af hest mm. Bliver de opfordret til at se på hjemmesiden. Punktet tages
på til næste møde.

Næste møde den 7/4-15, Eva tager kage med.

