Holmegårdens Rideklub
Sted og tid: Rytterstuen 25-3-21 kl. 18

Dagsorden for bestyrelsesmøde
Deltagere Povl, Sille, Signe, Helle, Lars, Sarah
Referat: Ulla

1. Valg af dirigent. Ulla
2. Gennemgang og godkendelse af forrige referat -Godkendt
3. Bestyrelsesanliggender.
Konstituering af ny bestyrelse – bestyrelsesposter:
Lars:Formand
Sille: Næstformand
Ulla: Sekretær
Sarah: Kasserer
Sille: Sikkerhedsansvarlig samt ryttermærker
Ulla og Sarah: Certificeringsansvarlige.
Lars: Børneattester
Helle: Distrikt 2 kontakt.
Ulla og Signe: Aktiv fritid
Lars: AIU
Helle: Klubmøde-arrangør, men vi afventer lige situationen.

4. Økonomi – Sarah og Lars: Orientering om afregning og ansøgninger af diverse tilskud fra
Allerød Kommune. Sarah: Fremlagde regnskab for 1. kvartal YTD – Efter 1. april lægges
5. Klub.
1: Ole Norddahl er klar til at undervisning igen – torsdagsspring kan genoptages som
sædvanlig. Dog stadig ingen ryttere udefra pga. corona. Povl orienterer Ole om dette.
2: Kurser (se mail) Povl tager tilbuddet med til rideskoleunderviserne.
3: Junior-påske-arrangement onsdag d. 30. mars. Udendørs.
4: Efter forespørgsel: Vi regner med at åbne op for gæster udefra d. 21 april, forudsat at
genåbningsplanerne holder.
6. Meddelelser fra ejer.
Orientering om banerne. – håber at de nye dræn i dressurbanen er tilstrækkelige, da det ikke
kan lade sig gøre at ”prikle” banerne pga. meget hårdt underlag.
Evt. gennemboring af banerne? Baneudvalget (Povl undersøger)
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7. evt.:
•

Lars indkøber en ny hornhøjttaler.

•

Ulla taler m. Lise vedr. el-forbindelse til Lille ridehus inden stævnet d. 24 april.

•

Arbejdsdag d.17 april …program følger.

•

Sarah udarbejder skabelon til afregning af aktiviteter – hver formand i udvalg er
ansvarlig for at udarbejde regnskab for aktiviteter inkl. Udfyldelse af formål, antal
timer og deltagere under 25år. Dette er for at lette kasserens arbejde ved de årlige
tilskudsansøgninger og sikre gennemskuelighed i regnskabet.

8. Fastsættelse af nyt bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 27 april kl. 18 på Teams

