Holmegårdens rideklub
Dagsorden for bestyrelsesmøde
Tidspunkt og sted: Mandag d.18 marts 2013 kl.18.30 i skolestuen
Ny bestyrelse: Pernille Toxværd, Charlotte Buhl, Rikke Albrektsen, Pernille Martensen, Charlotte Brandt
Vienberg, Lotte Nielsen & Lars Mathiessen. Også til stede: Ann Katrine Mølgaard (overdragelse af
bestyrelsesopgaver). Povl Neerbek ej inviteret, da dette mødet vil være meget centreret omkring
overdragelse af opgaver til den nye bestyrelse.
Indgående og udgående post
Tilskudsansøgninger til Allerød kommune sendt d.15. marts.

1 Økonomi og medlemmer
1.1 Tilskud
Tilskudsansøgninger og afregninger blev sendt indenfor for tidsfristen.
Aktivitetstilskuddet bliver udbetalt i maj måned og på det tidspunkt vil det blive fastsat om budget 1 eller 2
følges.
Underskrevet dispensationsansøgning skal eftersendes sammen med attesteret referat af
generalforsamlingen.

1.2 Bank aftaler
Ann Katrine har kontaktet banken med henblik på at få ændret aftalerne så Pernille T. får rettigheder i
stedet for Ann Katrine og Birgitte Thomsen, stævneudvalgs formand, får rettigheder i stedet for Ulla
Joranger.
Klubbens muligheder for bank aftaler skal gennemgås med banken. Møde bliver sat op mellem Rikke,
Pernille T og banken. Hvis dette møde giver anledning til ændringer i bankaftalerne skal disse først
underskrives efterfølgende og have ændringer reflekteret.

1.3 Årets opgaver (lidt atypisk agenda punkt skyldes overgangsfase)
Gennemgang af årets opgaver.
Årets opgaver blev gennemgået og fordelt.
Arbejdsweekend blev planlagt til 4 og 5 maj.

1.4 Presserende og specifikke opgaver (lidt atypisk agenda punkt skyldes
overgangsfase)
Gennemgang af presserende og specifikke bestyrelsesopgaver.

2 Meddelelser fra udvalg
2.1 Stævne udvalg:
Nyt stævneudvalg er konstitueret med ny formand Birgitte Thomsen.
Stævner er fastlagt til:
11-12. maj & 7-8. september 2013 (dressur)
9. juni & 15. september 2013 (spring)
Stævneudvalget kan få adgang til at opdatere hjemmesiden.

2.2 Juniorudvalg.
Ann Katrine har bedt Povl udarbejde liste over rideskole feriearrangementer som klubben kan varetage
eller give tilskud til.
Der skal udarbejdes beregning af tilskud til de par rideskole ryttere der deltog ved springstævnet på
Stutsborg i februar. Det skal tjekkes af disse medlemmer har betalt kontingent. Ann Katrine har
resultatlisten som skal bruges som regnskabsdokumentation. Klubben yder 200 kr., inklusiv moms, i tilskud
per. rytter (ikke per start).

2.3 Andre udvalg og aktiviteter
Der er ingen drivere til at arrangere førstehjælpskursus.
Springkursus ved Lars Terkildsen er i gang med at blive arrangeret.
Andre arrangementer? Forslagene fra klubaften ligger på hjemmesiden og planen er at sende nyhedsbrev
ud med generalforsamlings indkaldelse og denne arrangements liste. Ingen "drivere" har meldt sig.

3 Fysiske rammer
Ann Katrine udtræder af bundudvalget. Pernille T. Indtræder.

Ann Katrine har snakket med Leif Sørensen, som har sagt at bunden skal vandes en uges tid eller to
hvorefter der skal flis ind. Det kan på nuværende tidspunkt ikke lade sig gøre at vande, da der er
frostgrader det meste af tiden.
Lars M undersøger muligheden for at få leveret gumme materiale til udendørs banen (god tid før
dressurstævne). Efterfølges med grus.

4 Eventuelt

Bestyrelsen forudser et MEGET stort arbejde med at få folk registreret på hjemmesiden. Dette er
blokerende og tager meget tid. Stor opfordring til at bede alle man møder om at registrere sig. Pernille T
indkalder til ekstra ordinært bestyrelses møde for at aftale aktions.
Bestyrelsen overvejer at indføre egentlige regler om brug af mobil telefon under ridning. Det skal
begrænses mest muligt.
Endvidre henstiller klubben til at rygereglerne overholdes. Der er personer i klubben som ikke kan tåle røg.

Næste møde: Mandag den 15 april kl 18:30

