Holmegårdens rideklub
Dagsorden for bestyrelsesmøde
Deltagere: Charlotte, Lars, Signe, Rikke, Pernille og Stephanie.

Tidspunkt og sted: 4.november 2014, kl 19.00 i den store rytterstue
Indgående og udgående post: møde omkr 25.års regel 10.nov på Stutsborg, Signe og Charlotte deltager.

1 Økonomi og medlemmer
1.1 Medlemsstatus
31 medlemmer har stadig ikke betalt kontingent. Dette er sortset alle elever fra rideskolen. Måske det
muligt at marker dem i rideskolebogen, således de forskellige ride lærer, kan se hvem det er således de
kunne give dem en påmindelse enten mundtlig eller i form af et brev fra os?
Opdateret liste fra rideskolen er lovet af Poul. Medlemmerne deles mellem bestyrelsen, der rykker efter
pengene enten via brev eller et opkald. Der er sendt flere mails til dem, der mangler at betale, disse mails
bliver der ikke svaret på. Status?
Bestyrelsen modtager 5 navne fra restance listen, som vi herefter jagter.

1.2

Undervisnings plan for vinteren 2014/2015

Er på plads. Stadig obs på springundervisning. Charlotte har møde m Dulle d.3 nov .
Vi følger stadig springundervisnings behovet. Dulles springundervisning søndag rykkes til 10:30 søndag
morgen.

1.3 Leje kontrakt
Skal gennemgåes og genforhandles m Povl. Vedhæftes agenda

1.4 Ridehus kontingent
I forbindelse med nedsættelse af bane udvalg, diskuteres hvorvidt der skal flere penge i denne pulje, kunne
evt. finansieres af en ridehuskontigent forhøjelse.

2 Aktiviteter og andet
2.1 DRF sikkerheds kursus
DRF sikkerhedskursus er bestilt og bliver afholdt lørdag d. 22. november kl. 13-16. Se vedhæftet fil for info
om kurset.
4 tilmeldt + 10 fra rideklubben. Prisen er 150 for medlemmer/300 for ikke-medlemmer. Vi opfordre
generelt til at deltagelse.
”Korrekt ridning” er arrangeret til 24 nov. Prisen for deltagelse er 25 kr.

2.2 Lokaler
Margit vil gerne benytte lokalerne til førstehjælps kursus søndag d 9. nov. Skal der gives grønt lys for
dette? Der kommer ryttere udefra, går indtægter til klubben? Hvordan forholder vi os til den slags
henvendelser fremover. Hvem (og i hvilke sammenhæng) kan frit benytte klubbens faciliteter?
Ride klubbens lejekontrakt tillader ikke, at klubben frit kan udleje klublokalet. Klubben og ejer giver
tilladelse fra gang til gang, og generelt er det aftalt at udefrakomne ikke-medlemmer betaler et
lejegebyr.
Retningslinjen for gebyret er 50 kr. (Indføres i ride klubbens forretningsorden)

2.3 Loppemarked
Bente Thomsen har arrangeret loppemarked d. 11. oktober, således medlemmer af klubben kan komme og
sælge deres brugte ride udstyr. Hvordan gik det med dette?
OK fremmøde, men 250 kr i klubkassen for salg af kaffe etc

2.4 Klubmateriel
Margit vil gerne beholde plastic springene på udendørs banen.
OK til dette.

2.5 Baner
Der er afholdt møde m Povl, og Povl har indhentet tilbud. Bestyrelsen skal drøfte:-hvilket forslag der skal vedtages, hvordan det financieres
- hvilke beføjelser/ansvar et baneudvalg skal have samt hvordan dets medlemmer vælges

Det er besluttet at Povl går videre med forslag 1 vedr det store ridehus. Planlægnings horisont er 1
december. Der informeres via mail.

For at sikre banerne kvalitet indføres at der skal samles klatter op ligesom der indkøbes en speciel
harve. Der indkøbes ”klat opsamlings udstyr”
Det er besluttet at arbejde videre med en stigning i ridehus kort på 30 kroner. Denne indtægt
øremærkes vedligehold af banerne. Stigningen tager effekt fra 1 Januar 2015 og der informeres via mail
fra hjemmesiden.

2.6 Junior udvalg
Nyt fra juniorudvalg?
Der laves en årsplan inden nytår.
En række spændende aktiviteter i forbindelse med jul. 25 kr. på deltager.
Der sælges julekort.
27 december – Ponygames.
Tur til Heste Livs messen.

3 Eventuelt
Dato for næste møde
Signe har lavet udkast til generalforsamling.
Det overvejes at forbedre lyset på udendørsbanen.

