Holmegårdens rideklub
Dagsorden for bestyrelsesmøde
Tidspunkt og sted: Tirsdag d.11. december 2012 kl.18.30 i skolestuen
Afbud: Malene, Charlotte P., Lars (syg), Pernille Martensen & Charlotte Buhl
Til stede: Ann Katrine, Rikke, Povl & Pernille Toxværd (ny formandskandidat)
Referende del er skrevet med kursiv (Ann Katrine).
Indgående og udgående post
Intet væsentligt

1 Økonomi og medlemmer
1.1 Junior omkostninger
Se vedhæftede opgørelse. Har vi modtaget attestation fra Lars vedrørende juniorernes deltagelse i spring
kurset? Ja, modtaget.
Ubekendte beløb er gravering af pokaler samt omkostninger til juleafslutning. Begge beløb er dog estimeret
i opgørelsen. Restbeløb er cirka 1.100 kr. Der foreslås at bruge 3.500 kroner på indkøb af ride hjelme til
rideskolen som tidligere er blevet kommenteret til at trænge til en udskiftning (forventer 10 stk a cirka 350
kr). Ann Katrine kontakter Helle om hvilke størrelser der skal købes ind. Nogen der kan hjælpe med dette
indkøb? Efter ønske fra Helle indkøbes der ridehjelme der kan tilpasses, dvs. vi indkøber i to forskellige
størrelser. Helle har yderligere et ønske om en knagerække til springvestene i ridehuset. Ann Katrine
bestiller på Horze.dk og arrangerer aflevering til ridecenteret.
Dulle har ønske om indkøb af plastic spring til det lille ridehus. Denne investering foreslås at skubbes til
2013. Dette er vedtaget.
Status på automaten og dens brugbarhed? Charlotte Paulin var ikke til stede. Ann Katrine kontakter hende.
Aktion på hyggeaften for rideskole børnene? Der mangler en driver til at kunne arrangere dette.
Vi vil meget gerne modtage forslag til klub aktiviteter i 2013 fra rideskolen igen i år som vi kan planlægge
arrangementer og brug af aktivitetstilskud 2013 (forhåbentlig dispensation ligesom de seneste to år). Povl
udarbejder oversigt for klub aktiviteter i 2013.

1.2 Klubmodul
Undervisning i brugen af klubmodul d. 8. november blev aflyst på grund af for få tilmeldte. Rikke & Ann
Katrine har undersøgt funktionaliteter og har e-mail kontakt med klubmodul om de væsentligste
overvejelser vi havde vi at overgå til klubmodul - både bogføring og hjemmeside.
Gennemgang af handlingsplan og ønske om hjælp fra andre bestyrelsesmedlemmer.

1.3 Klubaften d.5. december
Vi afholdte klubaften onsdag d.5. december kl.19. Godkendelse af referat.
Gennemgang af følgende specifikke punkter;
Klokke i ridehus - afklaring. Vi indeholder spørgsmål om dette på spørgeskemaet (se nedenfor).
Udarbejdelse af objektivt spørgeskema om springundervisningen der udbydes på Holmegården.
Spørgeskema for at undersøge behov skal udarbejdes. På grund af presserende opgaver i forbindelse med
introduktion af klubmodul ved årsskiftet kan der ikke afses tid før efter årsskiftet (fra den deltagende
bestyrelse ved mødet, Rikke & Ann Katrine, som skal løse disse klubmodul opgaverne).
Driver til "Tag-en-ret-med-aften". Arrangementet foreslås til at blive afholdt i januar. Der er ingen driver i
bestyrelsen pt. Ann Katrine kontakter Gitte Mølgaard som fremsatte forslaget.
Diskussion af de to punkter som forventes at blive sat som beslutningspunkter på generalforsamlingen i
2013. Vedtaget at udarbejde forslag til at klubmesterskabet kan rides i flere sværhedsgrader (f.eks LC2 &
LB2) samt forslag om indførsel af betaling fra pensionærerne hvis man ikke ønsker at deltage i klubbens
arbejdsdage samt hvordan dette kan opkræves.

2 Meddelelser fra udvalg
2.1 Stævne udvalg:
Ann Katrine har kontaktet Ulla om afholdelse af "stævne møde" med de interesserede medlemmer der
meldte sig til klubaften d.5. december. Ulla mailer de interesserede for at finde et tidspunkt for
gennemgang af stævne opgaver og stævne system. Der skal vælges en formand for det nye stævneudvalg
samt én som skal være ansvarlig på selve stævnedagen (jf. reglement). Afventer stævne møde.

Der er foreslået vintertræningsstævne i 2013. Ann Katrine forslår at stævne mødet afholdes og der med
udgangspunkt i dette og udvalgets engagement vurderes om det kan lade sig gøre at arrangere dette ekstra
stævne. Afventer stævne møde.
Andre stævne relaterede emner er nævnt i referatet fra klubaften.

2.2 Juniorudvalg.
Juleafslutning med rideskolen søndag d.9. december afholdt. Trods meget sne og afbud var
juleafslutningen forløbet godt. Ann Katrine udarbejder regnskab på baggrund af Helle's oplysninger om
hvilke af rideskolens heste og ponyer der deltog i de forskellige aktiviteter.

2.3 Andre udvalg og aktiviteter
Springkurset med Lars Terkildsen afholdt med 13 deltagere. Indtrykket er at deltagerne har været glade for
kurset.
Succesfuldt programridningskursus med Anne-Mette Binder med 17 deltagere. Foreligger regnskab og
dokumentation på arrangementet? Rikke udarbejder regnskab og følger op på ikke betalt deltagelse og
junior tilskud. Vi har forståelse af at Anne-Mette gerne vil komme tilbage i 2013.
Arrangering af førstehjælps kursus. Bente Thomsen har foreslået arrangering af kursus i januar. Dette er
gratis. Ann Katrine prøver at arrangere dette i januar eller februar. Hvis vi ikke kan varme rytterstuen op
(man skal ligge på gulvet noget af tiden) har vi fået lov at afholde i skolestuen.

3 Fysiske rammer
Efterårs arbejdsdag blev afholdt lørdag d. 3. november med relativt stort antal frivillige hænder.
Springbanen er taget ned på den udendørs bane og de korte bomme samt fyld er flyttet i det store ridehus
og de lange bomme og store støtter er flyttet i containeren.
Bane udvalg: Der er lagt først lag flis i ridehus bunden. Dette skal rides ned i bunden inden der lægges mere
på. Povl kontakter Leif når han kommer tilbage fra USA for at høre om det er tid til næste lag flis i bunden.
Det aftales for at gøre gårdspladsen mere parkerings venlig igen at grusbunken som ikke skal bruges fjernes
og at flis bunken vil blive mindre i takt med at vi blander det ind i ridehus bunden.

4 Eventuelt
Næste møde.
Ann Katrine melder dato ud i januar pr. mail, da der er stort frafald af bestyrelsesmedlemmer.

