REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I HASHØJ RIDEKLUB
DEN 03.09.2015 KL. 19.30

Tilstede: Eva, Helen, Elisabeth, Sanne, Rita
1. Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde (Alle)
Godkendt.
2. Info fra formanden/næstformanden (fra hotmailen, DRF o.a.)
- Status på vejskilt.
- Elisabeth rykker vejdirektoratet for status, da vi ikke har fået en faktura.
-

Dommervogne.
De er kommet og er færdigmalet på ydersiden. Grundet indvendig så der mangler
indvendig maling med hvid på sider og brun på gulv.

-

Info om undervisere.
Patrick Larn er startet som ny underviser. Sara tager Jeanettes hold, da hun er
sygemeldt. Der har været ros til Patrick fra både voksne og børn.

-

Klubtøj (Trykboden). Udsat til næste gang, hvor Cille er der.

-

Klubmesterpoint.
Browseren kan drille, så man ikke kan se de opdaterede point. Det er derfor vigtigt at
opdagere sin egen browser.

-

Sjatfest (for hjælpere ved Sørby Markedet).
Ann-Sofie deltager.

-

Stævnedatoer for 4. kvt. 2015.
Er lagt ind på aktivitetskalenderen. Igen kan der være browser problemer.

-

Klubkort til Dyrenes Eldorado (hvor 10% gives)
Elisabeth undersøger om vi kan vise kvittering/medlemskort i stedet for at sende
medlemsliste.

-

Kursus om frivllighed.
Vi takker nej tak.

-

Kursus til nye undervisere.
God idé. Underviserne opfordres til at finde kursus og vende tilbage til bestyrelsen.

-

Tilskud til undervisers trøje/jakke
Klubben kan desværre ikke give tilskud.

3. Evaluering af Sankt Hans 23.06.2015
Arrangementet blev aflyst grundet for få tilmeldte.
4. Evaluering af distriktsstævne 18.-19.07.2015
Det var et godt stævne primært med ros. Det fungerede rigtig godt med den høje militær
dommervogn, da det gav et godt overblik over banen.
Der var udelukkende forbedringer i stævneevalueringsrapporten.

Lidt problemer med banepersonalet, som ikke var hurtige nok og ikke vidste præcis hvilke
opgaver de havde.
Det vil være en fordel hvis der skal holdes C-spring igen, at banebygger og hjælpere mødes
inden stævnestart, så alle opgaver er klarlagt og alle ved hvad de skal lave.
Signe har meddelt, at hun fremover ikke ønsker at deltage ved et c-springstævne.
Stævneudvalget drøfter, om vi skal holde C-dressur i stedet. Det kræver ikke lige så meget
hjælp.
5. Evaluering af ringridning den 28.08.2015.
Det var en rigtig god dag med flere nye deltagere fra klubben. Ros fra de udefra kommende
ryttere.19 deltagere.
6. Ryttermærker, skal klubben udbyde nogen i 2015/2016.
Rita spørger Pernille om hun vil være ansvarlig med Cille som hjælper.
7. Ministævne 2, dato (husk at ændre dato på hjemmesiden).
Her er der også behov for egen browser opdatering. 11/10-15.
8. Nordea-Fondens gave til opsætning af spejle.
Hvor skal de hænge.
De skal være i det store ridehus, hvor det også er muligt for rideskolen at komme ned en gang i
mellem.
Hvem står for indkøb og opsætning.
Rita har indhentet et tilbud som er med rullegardin. Det er for dyrt. Rita undersøger hvor meget
vi kan få for de bevilgede penge.
Og hvornår skal Nordea-Fonden komme med checken.
I forbindelse med et stævne, efter der er kommet et konkret tilbud. Bedst hvis det bliver når
spejlene er sat op.
9. Forslag om forældremøde for rideskolens forældre (Eva).
Hvad kan vi gøre for at inddrage forældrene i dagligdagen og til stævner og arbejdsdage. På
andre rideskoler er der forældremøder hvor forældrene bliver informeret om hvad det forventes
at de deltager i og hvorfor det er nødvendigt med deres hjælp for at få en klub til at fungere.
I første omgang laves der et skriv i nyhedsbrevet.
Det drøftes igen om der ikke skal stilles hjælperkrav til ryttere/forældre i forbindelse med
deltagelse i stævner i egen klub. Det er på mange andre steder et krav og står i proportionerne
til stævnerne, så der ikke er nogen tvivl om det. Ligeledes står det også i reglementet.
10. Forslag om Facebook/hjemmeside opdatering hvor der er ledige pladser (Eva).
Sanne sørger for at lave en opdatering med hvilke hold der lige nu er ledige pladser på.
11. Stævnestruktur – spørgsmål fra DRF
Sanne får mail fra Elisabeth med link til spørgeskema, som Sanne besvarer. Sanne er
tovholder for stævneudvalget og deltager i mødet om stævnekultur.
12. Eventuelt (Alle)
Konfirmationsbrev fra Sarah.
Næste møde den 1/10-15 Cille tager kage med 

