Holmegårdens rideklub
Dagsorden for bestyrelsesmøde
Tidspunkt

Sted

Skolestuen

Afbud

Malene

Tirsdag d.22. maj 2012 kl. 18.30

Refererende del skrevet med kursiv

-

Ind- og udgående post

Job ansøgning fra eksamineret træner. Der vurderes pt. ikke at være behov for
yderligere undervisere på Holmegården.

1

Økonomi og medlemmer

1.1 Tilskud 2012
Aktivitetstilskud på 65 tkr. modtaget (beløb som forventet). Ann Katrine har
rykket for lokaletilskuddet som ikke er udbetalt og tilbagemeldingen er at Allerød kommune er i gang.
1.2 Medlemmer
Klubben fik et par ekstra klub tilmelding grundet stævne deltagelse.
Udsendelse af nyhedsbrev: blev tidligere besluttet at det ikke skulle være en
stor prioritet men kan forstå at det er et ønske fra medlemmer. Nogen der vil
drive dette? Charlotte Buhl vil forhøre sig blandt medlemmerne, da bestyrelsen
ikke har tiden til at udarbejde disse regelmæssigt ved siden af de andre løbende
HGR opgaver og arrangementer.

2

Meddelelser fra udvalg

Veloverstående dressur stævne med cirka 60 startende både lørdag og søndag.
Ulla's privat pc, som vi bruger ved stævnerne, ville ikke starte på første stævne
dag. Ann Katrine har købt bærbar pc som skal bruges ved stævnerne, til pbs
opkrævninger og eventuelt som kasser pc også.

2.2 Juniorudvalg.
Status ryttermærke undervisning: Korrespondance mellem Merethe og
Charlotte B.? Ann Katrine har initieret kontaktet og Charlotte har fulgt op med
mails, men der er ikke modtaget fra Merethe.
Opslag om holddressur stævnet er sat på hjemmesiden og Helle har fået et par
sedler til distribution og ophæng i rideskolens ridehus. Nogen for bestyrelsen
der har lyst og tid til at hjælpe på dagen? Charlotte Buhl melder sig til at hjælpe
på dagen og Malene kan hjælpe om fredagen med indkøb.
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2.3 Andre udvalg og aktiviteter

Udskydes til efter sommerferien

3

Fysiske rammer

Rytterstuen
Pudset vinduer og tørret borde og lamper af under arbejdsdagen hvilket har
gjort rytterstuen meget mere præsentabel. Der henstilles til at passe på rytterstuen ved at rydde op efter sig selv.
Gravering af pokaler og opsætning af staldblanketter i rytterstuen - status? Intet nyt
Anlæggelse af sti
Status på projektet? Tilbagemelding at dette behandles på møde d.29. maj. Vi
afventer beslutning.

Ridehus og baner
Status på vanding af ridehus og baner samt udfordringer. Vurderes at udendørs
banen er ok grundet mængden af regn og at det store ridehus også er brugbart.
Status springbane efter den er blevet ordnet af Nosto (rettet så underlaget var
ens). Bunden er stadigvæk meget dyb. Vi afventer tilbagemelding fra springholdene for at vurdere situationen igen.
Der er bestilt mur fyld, sikkerhedsholdere og andet spring materiel for lige under 10tkr. Det er ikke klart om levering sker før vores springstævne. Rikke følger op på dette.

4

Eventuelt

Næste møde
Dato for næste møde. Tirsdag d.19. juni kl.18.30.
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