Refetat fra BESTYRELSESMØDE I HASHØJ RIDEKLUB
TORSDAG DEN 07.01.2016 KL. 19.30
Inviterede:
Alle bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og juniormedlemmer
Ejere af Hovmarkens Ridecenter: Rita og Jens Thalund
Tilstede: Cille, Helen, Sanne, Elisabeth, Eva, Rita
PUNKTER TIL DAGSORDENEN:
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøder (Alle)
Godkendt.
Telefoner. Ingen til rådighed.
Eva ser om det er muligt at finde en billig evt. brugt. Cille har en med en revne i
skærmen.
2. Info fra formanden/næstformanden (fra hotmailen, DRF o.a.)
- Julelodder, er der fundet en vinder endnu?
Det er endnu ikke alle der har afregnet.
-

Julehilsen, herunder Dyrenes Eldorado rabat
Alle medlemmer kan få 10% rabat ved at oplyse navn.

-

Status på Nordea-fondens gave
Der afventes regning, montering

-

Medlemsindberetning
Der er 156 medlemmer incl. handicapryttere.

3. Danbolig flyers, uddeles i uge 1 og 2. Hvordan planlægger vi det?
(Forslag om at bruge pengene til nogle cavalettier)
Eva og Rita snakker med forældre fra fredag.
Der skal sendes sms til Elisabeth når man er færdig med sin rute.
4. Planlægning af generalforsamling + hvem er på valg + Bestyrelsens forslagspunkter
til generalforsamlingen 2016, kontingent vi foreslår at det forbliver det samme,
sponsorudvalg oprettet igen, flere i stævneudvalget og juniorrep. Igen. (Alle)
Torsdag den 25/2 kl. 19.30.
Cille bager kage, Elisabeth køber slik, vand og kaffe fra Rita.
Hanne Glahder spørges om referent.
Klubmester præmier: Sanne
Pokaler og medaljer: Eva
Julelodsgave: Elisabeth

5. Klubtøj (Cille)
Der er ikke umiddelbart nogen polo i mørkeblå, både i børne og voksen størrelser.
Eva ser efter noget.
6. Indberetning af honorar for banedesigner mv. (Helen)
Udsættes til næste møde.

7. Evaluering af distriktsmøde (07.10.2015) (Cille/Sanne)
Der var meget snak om stil og TREC og kommende stævnestruktur.
De vil gerne have et mere professionelt look i stævnerne.
8. Evaluering af julearrangement (05.12.2015)
Aflyst grundet for få tilmeldinger.
9. Input fra udvalgene af aktiviteter for 2016 (Alle)
Ingen tilbagemeldinger.
I afventer yderligere planlægning til efter generalforsamlingen.
10. Eventuelt (Alle)
D4 møde i Tuse Næs den 13/1. Eva og Cille deltager for at finde eventuelle
stævnedatoer.
Vi vil gerne have at medlemmerne i 2016 kan mærke at der er overskud. Billige
ryttermærker, aktiviteter, foredrag eller lign.

Cille tager kage med 

