Referat fra BESTYRELSESMØDE I HASHØJ RIDEKLUB
TORSDAG DEN 05.11.2015 KL. 19.30
Inviterede:
Alle bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og juniormedlemmer
Ejere af Hovmarkens Ridecenter: Rita og Jens Thalund
Tilstede: Eva, Elisabeth, Cille, Helen, Rita, Signe.
Afbud fra: Mette, Sanne og Ann-Sofie.

1. Godkendelse af de 2 sidste referater fra de sidste bestyrelsesmøder
Referaterne blev godkendt.
2. Info fra formanden/næstformanden (fra hotmailen, DRF o.a.)
- Status på vejskilt: Der er kommet vejskilt op.
-

Info om undervisere: Der har været rigtig mange kedelige situationer på det
sidste, hvor undervisere ikke dukkede op og ikke giver en melding.
Sara tager mandagsholdene og det første hold tirsdag.
Marie-Louise de to sidste hold tirsdag.
Rita har onsdag.
Jens har torsdag.
Jens fredags undervisning og Rita spring.
Eva tager midlertidigt lørdag, med Rita som backup.
Stor tak til Rita og Jens som træder til når klubben har haft brug for hjælp.

-

Resultat af Sørby Marked
17.340 kr. Vejret har været dårligt og der er derfor ikke solgt nok øl, som gør
at resultatet er markedet er blevet markant dårligere.

-

Julelodder
Der kommer mange tilmeldinger, indtil nu er der 14 sælgere.

-

Indstilling til fejring ved Slagelse Kommune arr. Forår 2016
Hædring af sportsudøvere som har været til DM. Vi har springstafetholdet
som var på Vilhelmsborg, og de indstilles. Elisabeth sørger for dette.

-

Nyhedsbrev og brug for hjælp brev er udkommet.

-

Klubprofilering i medierne. Slagelse Kommune udbyder på to 3 timers kurser.
Vi takker nej.

3. Evaluering af distriktsmøde den 07.10.2015. Udsættes til næste møde.
4. Evaluering af Ministævne 2 den 11.10.2015
Der var mange til holdridningen hvilket var rigtig godt, da det er ånden i stævnet.
Det viser at der er mange nye i rideskolen.
Der skal være en voksen på opvarmningen, for at sikre, at der ikke bliver for kaotisk i
det lille ridehus, der mangler frivillige.

5. Evaluering af dressurstævne den 24.-25.10.2015
Der var mange heste-ekvipager og knap så mange ponys-ekvipager.
Det var en meget lang søndag. Der mangler igen hjælpere. Ellers rigtig godt stævne.
Vi vil til det næste stævne få skrevet i proportionerne at HAS ryttere skal stille med 2
timers hjælp i forbindelse med stævneafholdelse.
Der bliver fremover ikke normalt % klasser, da det giver meget administrative
besvær.
6. Fiberbund
Der lægges op til at rideklubben betaler for fibermaterialet, omkring 44.000 kr.
Det skulle være for at bunden bliver mere sikker, så hestene ikke skrider. Klubben
har fået et dårligt ry for at bunden er for glat til springstævnerne.
Det er umiddelbart mange penge for klubben, som lejer sig ind på fasciliteterne.
Punktet tages op igen i det nye år, når der er et overblik over økonomien.
7. Info om klubben på KRAK og GOOGLE
Der har været nogle henvendelser fra Google og Krak. Eva ser hvad der er af
informationer og hvordan det kan rettes. Eva tilføjer GPS koordinater på
hjemmesiden.
8. Klubtøj: Vi afventer et katalog fra ID tøj, Cille er tovholder.
9. Betaling af torsdagsspringning
Der har været en forespørgsel på pris for udleje af materiel, når man er opstalder og
har to ponyer. Det koster 25 kr. pr ekvipage og det fastholder vi.
Helen arbejder på en Swipp løsning til betaling af undervisningen.

10. OK aftale
Sponsor penge fra sidste år er 1557 kr.
Forslag til hvordan vi kan optimere indtjeningen med el og mobil.
Der er kommet et nyt aktivt kort.
11. Nordea-Fondens gave til opsætning af spejle.
Status på tilbud og hvad vi skal købe for gaven
(Rita har tilbud med), for de 20.000 kr kan vi få 7m. spejl inkl. opsætning. Rita måler
lige op igen for at finde ud af hvor det skal sidde. Vi takker ja til dette.
Elisabeth tager kontakt til Nordea Fonden og spørger om det er en udfordring hvis
opsætning ikke bliver i 2015.
12. Deltagelse af klubmesse i Slagelse søndag den 07.02.2016 kl. 10-15
Vi er blevet spurgt om vi vil købe en stand til messen. Det kan vi ikke afse tid til.
13. Eventuelt
Signe ønsker flere aktive i stævneudvalget.
Der mangler en stævnetelefon, så Signe ikke skal bruge sin egen og så der kan
komme en telefontid hvor telefonen skal være tændt.
Hvis vi skal have mobilePay vil det blive Swipp, da det er hvad banken anvender.
Cille prøver at finde et abonnement som kan være reelt.
Næste møde er den 03.12.2015

