Holmegårdens rideklub
Dagsorden for bestyrelsesmøde
Tidspunkt

Sted

Tirsdag d.18.september 2012 kl. 18.30

Skolestuen

Afbud

1

Ind- og udgående post
Økonomi og medlemmer

1.1 Aktivitets tilskud
Ulla Taylor har sat opslag op hvor andre rideskole forældre kan anføre deres
email adresser. Når dette er etableret er der nemmere at vurdere hvor mange
arrangementer klubben kan afholde og hvor meget materiel der i stedet for skal
investeres i. Nogen hjælpere til at indkøbe materiel når dette bliver relevant?
Ann Katrine har forhørt sig om automaten, der ofte ikke fungere.
Tilbagemelding på ansøgning af sponsorat via fond? Ingen tilbagemelding
1.2 Børneattester
Ifølge ny regler udstedt af Danske rideforbud skal der nu indhentes
børneattester på bestyrelsesmedlemmer og stald ansatte
Der er indhentet fra børneattester for de relevante for ridecenteret undtagen
Gunnar (Stald Nielsen). Der er ikke indhentet fra bestyrelsen endnu da afventer
Charlotte Buhl's underskrevne formular.
1.3 Undervisningsplan 2012/2013
Indendørs undervisningsplan er offentliggjort. Line sagde mandag d.17
september at hun holder op med at undervise mandag og onsdag aften i de
næste måneder i hvert fald grundet arbejde. Hun vil undervise så vidt muligt i
weekenden. Ann Katrine opdaterer undervisningsplanen.
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Meddelelser fra udvalg

Der er ifølge Ulla ikke så mange tilmeldte til weekendens springstævne som
normalt. Det forventes at skyldes rygte om banens forhold. Pris for højtaler
anlægget beløb sig til 5 tkr.
Ulla har meldt ud at hun muligvis ikke vil drive dressurstævner og
springstævner næste år. Annette vil være interesseret i at overtage
dressurstævnerne men ikke spring stævnerne.
Charlotte Buhl, Rikke og Charlotte Paulin har meldt tilbage at de gerne vil
hjælpe men ikke kan stå for hele planlægningen af springstævner i 2013. Ulla
har i sin stævne hjælperplan mail søgte efter nye kræfter. Lotte (Attaman) har
meldt positivt tilbage og skal sidde i sekretariatet i weekenden "under
oplæring" og for at vurdere om det er noget for hende.
2.2 Juniorudvalg.
Status ryttermærke undervisning: Charlotte Buhl undersøgt ryttermærke
underviser krav og det praktiske? Når der er etableret mailing liste via Ulla
Taylor er det nemmere at vurdere behovet for udbydelse af ridemærke
undervisning i klubben.

2.3 Andre udvalg og aktiviteter

Claus Toftegaard foredrag og kursus - dato fastlagt til d.13. oktober. Hvor
mange har tilmeldt sig indtil nu? Ann Katrine mangler at kontakte formand i
Stutsborg rideklub med henblik på at inviterer medlemmer til dette kursus samt
forehøre om springkursuser de afholder eller om deres medlemmer kunne være
interesseret hvis vi arrangerer kursus på Holmegården.
Programridningskursus med Perle d.25. november 2012. Tidspunkt?
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Fysiske rammer

Rytterstuen
Gravering af pokaler - Ulla er i gang - ingen opdatering
Opsætning af staldblanketter i rytterstuen - Ulla er i gang - ingen opdatering
Anlæggelse af sti/ indvielse af ridestier i skoven
Ann Katrine mangler at kontakte kommunen med henblik på at forhøre om de
kan hjælpe med vedligeholdelse af sti mod skoven.

Indvielse af ridestier i Lillevang skoven lørdag d.15. september kl.13: Hvem
deltog og information om anlæggelsen af disse? Helle Gutkin deltog
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Etablering af baneudvalg
Der foreslås fremadrettet at etablere bane udvalg som behandler samtlige baner
og deres tilstand. Følgende medlemmer foreslås; Leif, Povl, Charlotte Buhl &
Ann Katrine. Sedddel hænges op + hjemmeside.
Derfor kun kort gennemgang af banerne ved dette møde;
Ridehusbund: udskiftet, flis afventer at blive lagt på. Der henstilles til
opsamling af klatter såvidt muligt..
Udendørs dressurbane: der skal bestilles grus og gummikugler. Kim Sabroe Nordic Horze center - Lars ringer til dem.
Springbanen: tages ikke mere top lag af, lægges flis på inden fredag d. 21. Pris
20 tkr.
Rideskolens udendørs ridebane; ekstra springbund lægges på denne?
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Eventuelt

Nyhedsbrev - forspørgelse til Ivan

Næste møde
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