Holmegårdens rideklub
Dagsorden for bestyrelsesmøde
Tidspunkt og sted: 20. august 2014, kl 19.00 i den store rytterstue
Indgående og udgående post
Sendt ansøgning til Trygfonden om hjertestarter. Tilmeldt åben rideklub samt aktiv fritid i Allerød
med stand i byen den 30. august.
Vi har ansøgt om hjertestarter til Tryg
Åbent rideklub på lørdag 23 august
Aktiv fritid 31 august i Allerød

Invitation til certificerings møde 14-15. september. Ansøgning om undervisnings tilladelse på HGR
fra Margit.
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Økonomi og medlemmer

1.1 Medlemsstatus
Se vedlagt bilag med medlems status. Vi har stadig medlemmer, der endnu ikke har betalt
årskontingent. Nogen forslag til hvordan de sidste inkasseres? Se vedhæftet medlemsliste for
manglende betaling.
Eftersom det primært er rideskole elever som mangler tilmelding har klubben søgt hjælp hos
Povl/Dulle.

1.2 Undervisnings plan for vinteren 2014/2015
Underviserne godkendes i samarbejde med Bub og planen forventes færdig primo september.
Derudover har jeg på bestyrelsens vegne, modtaget en ansøgning fra Margit, som ønsker
undervisningstilladelse på Holmegården (se vedhæftet ansøgning).

Kirsten Johansen godkendes som dressur underviser.
Eftersom ride klubben ikke er sikker på behovet for springundervisere foretages der en
undersøgelse (som tidligere)
Ride klubben ser positivt på ansøgning fra Margit, men afventer undersøgelsen.
1.3 Økonomi
Økonomi for ryttermærker og junior aktiviteter.
Budget’et er stramt og vedlagt.
Kort diskussion om stævne udvalgtes ”selvstændige økonomi”. Dette eksisterer ikke, men
reguleres under klubbens økonomi.
Det blev besluttet at ved arrangementer hvori klubben har økonomiske afhængigheder, skal det
efterstræbes at klubben har et overordnet budget for arrangementet.
1.4 Budget
Se vedhæftet budget

2

Aktiviteter og andet

2.1 DRF sikkerheds kursus og førstehjælp
I foråret skal der afholdes to kurser. Et DRF sikkerheds kursus samt førstehjælp for vores
medlemmer. Signe tager fat i Allerød kommune, der tilbyder et førstehjælpskursus. DRF
sikkerhedskurset koster 3500 kr. Jeg vil derfor tale med DRF, om at få kurset på deres hjemmeside,
således andre rideklubber også kan deltage og vi evt. kan få en vores udgifter dækket.
Sikkerheds kursus skal afholdes i år. Herefter hver 2 år.
Førstehjælp kursus skal også afholdes. Betales af Allerød Kommune.
2.2 Arbejdsdag
Da alle penge til vedligeholdelse er brugt på vores baner og sidste arbejdsdag, forslår jeg vi ikke
afholder en arbejdsdag i efteråret. Hvis det meningen at vi fra næste år skal afholde stævner, i
samarbejde med Stutsborg, forslår jeg der bliver lavet en aftale med Stutsborg om stien.
Der indkaldes til mini arbejdsdag når spring materielet skal tages ind.

Stævnet udvalget tager fat i Stutsborg for afklaring.
2.3 Baner
Vedligeholdelse af vores baner- hvor meget skal de køres og hvornår?
Der laves en plan for hvornår banerne bliver vedligeholdt.
Ridehusbunden hvad kan der gøres for den bliver god til vinterens mange aktiviteter?
Springbanen status efter flis?
Springbanen vurderes til at være forbedret mærkbart (hård på den bløde måde). Den skal dog
stadig jævnes.
Ridehus: Hovslaget bliver restaureret. Nogen bekymring om ride hus bunden.
Dressur bane: Konklusionen er at salt virker. Måske en anelse dyb.
3 Eventuelt
Dato for næste møde.
24 september. Kl 19.00

PS: Efter bestyrelses mødet er følgende besluttet. Bestyrelse har stemmerne 3 mod 2 besluttet
at anvende en mindre del af klubbens opsparing til maling af sekr – vogn.
Formand og kasserer var imod denne beslutning.

