Holmegårdens rideklub
Dagsorden for bestyrelsesmøde
Tidspunkt og sted: kl 19 i den store rytterstue d. 2 april 2014
Afbud: Nathalie , Charlotte
Indgående og udgående post
Ansøgning til kommunen om lokaletilskud og aktivitetstilskud er afsendt.

1 Økonomi og medlemmer
1.1 Handelsbanken samt Arbejdernes Landsbank.
Skal vi lave et evt. bankskifte? Vi undersøger videre.
Vi arbejder videre med at få folk til at betale kontingent til klubben.

1.2 Medlemskontingent
Der skal laves en opgørelse over pensionær, samt rideskoleelever og deres aktuelle betalings status.
Derudover skal der træffes en afgørelse om, hvorledes vi forholder os til medlemmer, der ikke ønsker at
betale via hjemmesiden. Senior/Junior kontingent? Kontingent beskeder skal ikke længere sendes til Rikke.
Klubmodul opdeles i kontingent og aktivitet.
Klubmodul administrations aften planlægges for bestyrelsen. Onsdag den 23 april kl 18.00 på Lynge
skole.
Der skal udarbejdes en ”todo liste” for at afholde arrangementer inkl. budget
Der planlægges at lave regnskab og budget check hvert kvartal.

1.3 Regnskab
Budget for arrangementer, regnskab for certificering/månedsvis?

1.4 Arbejdsweekend
Vi afholder d. 3 og 4 maj. Jeg forslår at vi laver en liste med opgaver og ligger den op på hjemmesiden,
således folk kan melde sig på den. Derudover synes jeg vi skal hænge indbydelser på boksdøren igen, da
dette gav et stort fremmøde sidste år. Skal der evt. være noget fællesspisning om lørdagen i forlængelse af
lørdagens arbejdsdag? Hvad tid skal dagen begynde? Punkter som jeg ser der skal ordnes:

1. Male ridebane spring
2. Rydde ukrudt
3. Reparation af hegn på både den udendørs springbane samt ridebane
4. Reparation af dommertårnet ved springbanen
5. Evt. plante nogle blomster i en krukke foran den udendørs ride bane
Lægges på hjemmesiden. Der skal købes maling og sikres materiel
Springbane hegn, sekretariatsvogn
KL 10.00 – 15.00 begge dage med efterfølgende grill lørdag. Banerne er kun åben for rideskolen.

1.5 Lejekontrakt
Vores lejekontrakt skal genforhandles her i 2014. Jeg vil derfor aftale et møde med Bub og Poul, og forslår
at Signe (kasseren) også deltager.
Lejekontrakten skal genforhandles

1.6 Certificering
Velkomst folder, forretningsorden, klubveste og kursus.
Vi etablerer en dropbox.
Lars bliver sekretær og Charlotte B bliver næstformand for HGR Rideklub
Mindre ændringer til dokumenterne. Sendes rundt til endelig godkendelse
Der bestilles tøj til stævner. Krav fra certificering.

2. Fysiske rammer
Status på alle baner.
Alle baner er helt i top.
Den lille rideskole bane er under renovering.

3. Eventuelt
Investering i hjertestarter i samarbejde med Bub og Poul. Vi spørger Trygfonden om tilskud.
Møde med Bente Thomsen i forbindelse med tilbud fra DRF (evt. aftale møde herom)
(Bente inviteres med til næste møde)
Næste møde
Onsdag den 30 april – kl 19.00 til 21.00.

