Referat fra BESTYRELSESMØDE I HASHØJ RIDEKLUB
DEN 01.10.2015
Tilstede: Elisabeth, Eva, Rita, Sanne.
PUNKTER TIL DAGSORDENEN:
1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde (Alle)
Kan ikke godkendes, da det ikke er udsendt endnu.
2. Info fra formanden/næstformanden (fra hotmailen, DRF o.a.)
- Status på vejskilt. Elisabeth har rykket igen. Der er lige kommet faktura som er sat til betaling.
-

Info om undervisere. Patrick har sagt op pr.1/11-15 da han flytter til Falster.
Elisabeth snakker med Sara om mandagsholdene, og om Marie-Louise kommer tilbage til
tirsdagsholdene fra samme dato. Der skal også findes en underviser til lørdagsholdene.

-

Klubtøj (Trykboden) Udskydes til næste gang.

-

Julelodder fra børnehjælpsdagen. Vi giver et gavekort til Dyrenes Eldorado på 500 kr til
vinderen. Elisabeth retter sedlerne til og printer dem. Eva sørger for omdeling til eleverne.

-

Distriktsmøde den 7/10 hvor der er noget om stævnestruktur. Sanne og Cille deltager.

3. Nordea-Fondens gave til opsætning af spejle.
Rita undersøger hvad vi kan få for de 20.000 kr
4. Ministævne 2
Sanne snakker med Cille om hun har spurgt nogen hjælpere. Hvis undervisere får melding snarest kan
undervisere evt. spørge forældre mm. Elisabeth skriver det i nyhedsbrevet også. Kontakt til Cille.
5. Forslag om ”hjælpe-krav” til klubbens aktiviteter
Helen har udfærdiget et skriv om vigtigheden af frivillige hjælpere til arrangementer mm. Denne bliver
hængt op på rideskolen. Og kommer med i nyhedsbrevet.
6. Eventuelt (Alle)
Halloween. Der er ingen juniorrep. Så umiddelbart ikke nogen til at arrangere det. Breddeudvalget har
snakket lidt om det. Rita spørger Mette Clifford om hun og Laura evt. vil deltage.
Spring om torsdagen. Rita kan ikke stå med betaling for hver torsdag, så hun ønsker at de går tilbage til
fast månedlig betaling. Eventuelt en anden måde hvor Claus selv sørger for tider til rytterne og for
betaling for ridehus.
Kommer med som punkt til næste møde, så der kan findes en lettere måde at få springbetalingen til at
fungere.
Betaling for ekstra ridetimer når man er på et andet ridehold. Hvis man får en prøvetime koster det 110
kr og hvis man så vælger at starte på holdet udregnes det hvad prisen er for resten af måneden ud fra
antallet af ridedage.
Hvis man køber en ekstra time på et af de andre hold koster det 135 kr.
Dyrenes Eldorados tilbud om rabat. De vil ikke nøjes med en kvittering på medlemskab, men have navn
på medlemmerne. Det er ikke lovligt at udlevere klubbens persondata. Derfor vil klubben ikke sige ja tak
til dette tilbud. Næste møde torsdag den 5/11-15 kl. 19.30 Cille tager kage med 

