Holmegårdens rideklub
Dagsorden for bestyrelsesmøde
Tidspunkt

Onsdag d.6. april 2011 kl. 18.30

Sted

Skolestuen

Tilstede

Povl, Charlotte P., Malene, Ann Katrine, Charlotte B, Lars

-

Referende del skrevet med kursiv

-

Ind- og udgående post

Intet

1

Økonomi og medlemmer

Status på overdragelse af arbejdsopgaver fra Ulla til nye bestyrelsesmedlemmer
•

Medlemskartotek- overdraget til Ann Katrine. Charlotte assisterer med at
identificerer nye medlemmer i stald Nielsen.

•

Udenrigsministre såsom kontakt med kommunen og tilskuds søgning overdraget til Helle og Ann Katrine. Vi har fået dispensation for 50/50 reglen. Til gengæld har vi måtte ansøge om et mindre beløb på aktivitets tilskuddet grundet vores medlemssammensætning.

•

Konti adgang - Ann Katrine & Helle har adgang til alle HGR konti. Ulla har
kun adgang til stævne konti. (Ifølge vedtægterne skal der være to godkender. I praksis er de overnævnte ene godkender)

•

Hjemmeside - ej overdraget til Ann Katrine da vi afventer ny hjemmeside.

Ivan (Helle's mand) har udarbejdet en ny hjemmeside for klubben. Ann Katrine
og Ulla har fået introduktion til den nye hjemmeside og administration af denne. Det foreslås at enkelte bestyrelsesmedlemmer samt Bub og Povl kigger den
nye hjemmeside igennem i weekenden d.9-10. april og kommer med eventuelle
rettelser. Derefter gennemgår Ivan og Ann Katrine de forslående rettelser og
ændrer det vi finder for mest relevant at rette. Da stævne proportioner antages
at blive klar i denne uge arbejder vi på at kunne søsætte den nye hjemmeside i
løbet af uge 15.
Anette har meldt sig til at bestyre stævne siderne på den nye hjemmeside så den
bliver mere aktiv. Ulla tager sig af nyheder og information om stævner. Ann
Katrine står for alle andre nyheder på hjemmesiden.
Ann Katrine, Ulla, Anette har adgang til redigering. Lars og Charlotte kigger
ny hjemmeside igennem i weekenden. Bestyrelsesmedlemmer bedes fremfinde
relevante billeder der kan komme på hjemmesiden.
Billeder og forslag til nyheder modtages gerne.
•

Junior repræsentant - overdraget til Malene? Ja
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•

Automat- overdraget til Charlotte og Ulla?
Ja, automat priser lidt høje, derfor mindre salg, priser skal indrette sig efter
børnene.

Gennemgang af springmateriel- Helle tager brochurer med.
Udsættes til næste møde.
Status HGR bluser og veste. Antal bestillinger og hvornår bestilles disse?
Udsættes til næste møde
Referat fra DRF repræsentantskabsmøde og foreningsmøde?
Tilskud fra Allerød kommune er givet på dispensation, men det diskuteres i
kommunen om betingelserne skal ændres (hjemsteds kriteriet), der er i kommunen forståelse for problemstillingen.

2

Meddelelser fra udvalg

Stævneudvalg. Der er indkaldt til stævneplanlægning mandag d.4. april
vedrørende dressur stævnet d.21-22. maj. Foreslaget før mødet er LC2 og LB2
hest lørdag og følgende klasser om søndagen:
Pony: LD2, LC2, LB123 valgfri, LA1234 valgfri
Hest: LA123 valgfri, LA456 valgfri og MBO12 valgfri Intet at bemærke

2.2 Juniorudvalg. Der afholdes påskeaktiviteter ved Helle og Dorte.
Klubaktiviteter er følgende:
Mandag d.18. april: stjerneløb til fods men med enkelte heste poster i skoven
Fredag d.22. april: Strigling, opsadling og træk tur i skoven
Lørdag d.23. april: Balance på hest i teori og praksis

Helle har informeret at hun har de hjælpere hun har brug for til afholdelse af
aktiviteterne. Fremadrettet skal alle aktiviteter der arrangeres i klubregi godkendes af formand eller bestyrelsen.
Ryttermærke undervisning - Ann Katrine har kontaktet Merethe som stadigvæk
er interesseret i at drive ryttermærke undervisningen. På grund af højsæson på
hendes arbejde vil hun først være i stand til at starte i løbet af maj/juni.

2.3 Andre udvalg og aktiviteter

Hanne Valentin kursus afholdt d.2. april med 9 deltagere med stor succes.
Meget positiv tilbagemelding
Status orienteringsridt? (Dato)
Grundet mange aktiviteter i maj udsættes orienteringsridet.
Bente Thomsen afholder café første gang d.1. maj om eftermiddagen. Som besluttet ved sidste møde bliver arrangementet sponseret ved en mindre egen be\\dkcphfsr01.dk.kworld.kpmg.com\users$\Region Oest\amoelgaard\Privat\HGR\referat06042011.doc
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taling i størrelsesorden 10 kr. og klubben sponser resten. Vi starter med at afholde 1-2 caféer for at se hvordan det går. Bente har aftalt at Rikke Gryberg
leverer muffins (kan fryses ned). Bente sørger selv for opslag og afholdelse af
caféen. Fremadrettet afholdes café sidste søndag i måneden.
Andre forslag og drivere?

3

Fysiske rammer

Status vedrørende springbane. Povl, Ann Katrine og Lars havde møde med
Jepsen & Viffeldt d.21 marts om springbanen. Deres tilbud beløb sig til
350.000 kr. og da vi bad om billigere alternativer og rabat blev melding at det
ikke kunne lade sig gøre med de kvalitetskrav de har til deres arbejde. Vi har
bedt Nosto (anden tilbudsgiver) om at give tilbud med tilrettede
forudsætninger. Vi afventer svar på dette. Der skal snarest modtages tilbud,
planlægges høring og arbejdet skal sættes i gang så springbanen kan være klar
til dressur stævnet d.21-22. maj.
Der resterer et realistisk tilbud, find referencer før endelig beslutning, antal af
dræn er til diskussion. Der aftales et møde med tilbudsgiver.
Afholdelse af arbejdsdag. Pt. planlagt til weekenden d.30.april og 1. maj.
Tilbagemelding fra Ulla? Skal det rykkes en weekend frem?
Arbejdsweekend flyttes til 7-8 maj, forslag til arbejdsopgaver sendes til Lars.
4

Eventuelt Intet under eventuelt.

Næste møde
Dato for næste møde, 4.maj 2011, kl 18:30
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