Rideklubben

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 3. marts 2011

Sted

Holmegården, SFO lokalet

Deltagere

Lars, Malene Kemp, Ann Katrine, Helle Bækmark,
Charlotte Buhl, Ulla Skands, Charlotte Paulin

Afbud

Povl

Referent

Ann Katrine 16 marts 2011

Fordeling

Bestyrelse + Povl + hjemmeside og opslagstavle

1 Ind- og udgående post
•

Foreningsmøde i sportsklubberne i Allerød kommune d.31 marts kl.17.30 om tilskud. Lars deltager fra klubbens side

•

Ride kurser ved Henrik Johansen i Roskilde. Det blev besluttet at hænge opslag op, men der
bliver ikke arrangeret en tur til aftenteori kurserne i klub regi.

•

DRF's klub udsendelse (Ann Katrine modtager). Ulla har meldt sig til at modtage klub udsendelserne også.

•

Bente Thomsen vil gerne stå for en månedlig hyggestund med kaffe / kage i rytterstuen. Det er
blevet besluttet at støtte forslaget. Det bliver nok sidste søndag i måneden og der kommer lille
medlemsbetaling på. Klubben støtter omkostninger udover. Vi afprøver med at afholde en enkelt eller to caféer for at se tilslutningen.

•

Modtaget mail om klubbens eventuelle deltagelse i Lillebror lotteriet hvor overskud går til
klubben. Det er blevet vurderet at vi ikke at særlige mange unge medlemmer der vil være med
til at sælge disse og derfor deltager klubben ikke.

2 Økonomi og medlemmer
Arbejdsopgaver er blevet uddelt mellem klubben nye og gamle medlemmer. Væsentligste opgave områder, udover de klassiske kasser og formands opgaver, er:
1 Sekretær: Charlotte Buhl
Charlotte Buhl blev valgt til sekretær i stedet for Lars. Første gang skriver Ann Katrine dog referat.
2 Indenrigsminister: Ann Katrine
Reglement, undervisningsplan, godkendelse af undervisere mv.
3 Udenrigsminister: Ann Katrine & Helle
Kontakt med kommune og tilskuds søgning
4 Social minister: Charlotte Buhl
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Arrangering og afholdelse af arrangementer i klub regi og arbejdsdag.
Charlotte har foreslået orienteringsridt i april (i forbindelse med påsken) som er blevet vedtaget. Charlotte, Malene og Helle (rideskole) udarbejder forslag til arrangementet.
Ann Katrine arrangerer programridningskursus ved Hanne Valentin lørdag d.2. april i det store ridehus.
Yderligere er der blevet foreslået følgende: udarbejdelse af velkomstpjece, sankt hans arrangement, oprydningsudsalg i forbindelse med sociale arrangementer.
Automat: Charlotte Paulin overtager driften af automaten. Ulla er back-up.
5 Juniorrepræsentant: Malene
Junior aktivitet, Holmegårds bluser
Fastelavn afholdes ikke, da det er blevet lidt glemt grundet skift i bestyrelsen. Malene og Charlotte Buhl
arrangerer orienteringsridt i april i stedet for. Rideskole stævne er i første omgang udsat til efteråret.
Emilie (Larino) & Sophie (Zorro) vil gerne give dressur opvisning eller kvadrille opvisning. Der
overvejes hvornår dette kan afholdes.

Det blev vedtaget at bruge restlager af Holmegårds lager til præmier og hænges frem til salg ved arrangementer. Helle driver initiativ vedrørende Horze bluser og veste med HGR logo. Bestillingslister er sat
op.
Merethe (gammelt bestyrelsesmedlem) er stadigvæk ansvarlig for ryttermærke undervisningen. Der
følges op på status af 2011 ryttermærkerne af Ann Katrine. Charlotte Buhl har meldt sig som hjælper
hvis der er behov.

6 Web-administrator: Ann Katrine
Nyheder, championats liste etc.
Ivan (Helle's mand) er ved at færdiggøre HGR's nye hjemmeside. Mens dette står på varetager Ulla stadigvæk opgaven med at vedligeholde den gamle hjemmeside. Ann Katrine sender mail hvis der skal
lægges en nyhed på hjemmesiden. Timing på den nye hjemmeside vides ikke pt.
Anette har meldt sig til at bestyre stævne siderne på den nye hjemmeside så den bliver mere aktiv.
7 Medlemsadministrator: Ann Katrine & Charlotte Buhl
Ind- og udmeldelse af medlemmer samt opkrævninger.
Charlotte Buhl sørger for at finde nye medlemmer i stald Nielsen og Ann Katrine varetager at finde nye
medlemmer i de resterende stalde.
8 Klubmateriel: Lars
Klubmateriel, springbane renovering og arbejdsweekend

http://www.hgr.dk/images/HGR_filarkiv/referat03032011.doc
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Der er oprettet et springbane udvalg hvor Povl, Lars & Ann Katrine sidder. Der blev fremlagt to
tilbud som blev hurtigt diskuteret. Det blev besluttet at afholde høring af klubbens medlemmer med de
fremsatte tilbud.
Chalotte Buhl hjælper med afholdelse af arbejdsdag. Der er forslag om arbejdsweekend d.30.april og 1.
maj. Det skal undersøges om det er for tidligt med hensyn til maling af spring samt hvordan dette passer
med springbane renovering. Der skal indhentes forslag til specifikke arbejdsopgaver der skal laves i arbejdsweekenden.
Andre beslutninger vedrørende økonomi og medlemmer
Dispensationsansøgning er sendt til kommunen vedrørende 50/50% regel mellem aktive og passive
medlemmer. Denne behandles 3. marts på kommunens
Lokale og aktivitetstilskud skal søges inden d.15 marts 2011. Ann Katrine, Helle og Ulla udfærdiger
papirer mandag d.7 marts og sender til kommunen.
Det er blevet besluttet at Helle skal indkøbe sikkerhedsholdere under dette års hingstekåring i Herning..
2.1 Stævneudvalg
Stævneudvalg. Endelige stævne datoer er lørdag d.21- søndag d. 22. maj (dressur), søndag d.5. juni
(spring), søndag d.21. august (klubmesterskab spring) og (lørdag d.3. september) -søndag d.4.
september (klubmesterskab dressur)

Den nye springbane skal være klar et par uger inden første stævne weekend. Ulla er stadigvæk formand
for stævne udvalget og driver alt vedrørende stævnerne med stævneudvalget som fik to nye medlemmer
ved generalforsamlingen i februar: Gitte Mølgaard & Charlotte Buhl.
2.2 Juniorudvalg.

Se punkt 5 under økonomi og medlemmer

3 Fysiske rammer
Se punkt 8 under økonomi og medlemmer.

4 Eventuelt
Intet
5 Næste møde:
Bestyrelsesmøde: onsdag d.6. april kl.18.30

http://www.hgr.dk/images/HGR_filarkiv/referat03032011.doc

