Holmegårdens rideklub
Dagsorden for bestyrelsesmøde
Tidspunkt og sted: Tirsdag d. 4/3 2014 i den store rytterstue
Ny bestyrelse: Pernille Toxværd, Charlotte Buhl, Rikke Albrektsen, Signe Hagedorn Henningsen, Charlotte
Brandt Vienberg, Nathalie Nikolajsen & Lars Mathiessen. Povl Neerbek ej inviteret, da dette møde vil være
meget centreret omkring overdragelse af opgaver til den nye bestyrelse.
Indgående og udgående post
Undersøgelse af idrætsfaciliteterne i Allerød Kommune.
Vi har svaret Allerød kommune og stedet faciliteter.

1 Økonomi og medlemmer
1.1 Bank aftaler
Banken er kontaktet med henblik på at få ændret aftalerne så Signe får rettigheder i stedet for Rikke.
Kontakt til banken men vores kontakt har ferie.

1.2 Årets opgaver
Gennemgang af årets opgaver og herunder en forventnings afstemning den nye bestyrelse imellem. Se
vedhæftet fil af HGR opgaver.
Opgave fordeling i bestyrelsen. Mindre justeringer.

1.3 Medlemmer og Hjemmesiden
Der stadig en del medlemmer på stedet der mangler at tilmelde sig hjemmesiden og få betalt deres
kontingent. Er det muligt at det fulde kontingent bliver opkrævet frem til slut april? Hvad gør vi med
medlemmer der ikke vil betale online, indtil videre er de blevet bedt om at overfører pengene? Er det
muligt at ”krydse” dem af på hjemmesiden som betalt, således de får de samme muligheder som dem der
har betalt online?
Lars sprg. Vedr ændring af betalingsterminer. Fra månedlig til halvårligt betaling
Hjemmeside udvalg etableres- Lars M / Signe / Stephanie.

1.4 Certificering
Signe kommer med et kort oplæg
Signe undersøger. Ridelejren kan umiddelbart certificeres. Organisation. Klubstævne. Sikkerhed. Miljø.
Signe er tovholder.

2 Meddelelser fra udvalg
2.1 Juniorudvalg.
Der skal udarbejdes beregning af tilskud til de rideskole ryttere der deltog ved dressur og springstævnet på
Stutsborg i slut januar/ starten af februar. Det skal tjekkes af disse medlemmer har betalt kontingent.
Pernille har resultatlisten som skal bruges som regnskabsdokumentation. Klubben yder 200 kr., inklusiv
moms, i tilskud per. rytter (ikke per start).
Der afholdes kursus i ”tak og tone” eg 2 timer ved Leif for rideskole elever.
Der planlægges at Leif vil holde en teori aften for alle i klubben. (150 kr)

3 Fysiske rammer
Der kommet nyt grus i det store ride hus.
Rejsning af springdommer hus, og tag væk

4 Eventuelt
Næste møde – onsdag den 2 april kl 19,00.
Lars bestiller vognmand til at rejse springdommertårnet.
Diskussion af stien til skoven.
Arbejdsdag 3-4 maj. (Skriv på boksdør)

