Holmegårdens rideklub
Dagsorden for bestyrelsesmøde
Tidspunkt og sted: onsdag d.8 Januar 2014 kl.19.00 i rytterstuen
Afbud:
Indgående og udgående post

General forsamling mandag 24 februar kl. 19.00.

1 Økonomi og medlemmer

1.1 Hjemmesiden samt online betaling af kontingent
1

Dette er året hvor medlemmer kun kan betale kontingent via vores hjemmeside. Betalingen af
årskontingentet er på eksisterende medlemmer blevet trukket d. 6 januar. Der skal følges op på de
forskellige stalde, med hvem der ikke er på hjemmesiden og endnu ikke har betalt. Jeg forslår en fra
hver stald, laver en liste over medopstalder + parter, således de kan kontrolleres med hjemmesiden.
Derudover skal rideskolen medlemmer også kontrolleres. Hvem vil påtage sig at kontrollerer med
hjemmesiden?

1.2 Medlemstal
I december og januar modtager klubben mange udmeldelser. Vi har haft et stort fald i vores medlemmer.
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Faldet i medlemmer kan betyde lavere kontingent indtægter i 2014, medmindre der kommer mange nye
medlemmer. Jeg tror det skyldes vi er overgået til et nyt system, der gør folk mere opmærksom på hvad de
tilmeldt, hvor mange førhen måske ikke så de blev trukket via PBS. Jeg har endnu ikke regnet andelen af
medlemmer, der er bosat i Allerød kommune ud. Sidste år fik vi aktivitets tilskuddet trods kun 45,8 % var
Allerød borger mod de 50 % der kræves. Jeg vil kigge på dette i løbet af Januar måned, således vi kan se om
der skal laves en dispensations ansøgning igen i år, som betyder der skal udarbejdes to budgetter for 2014.

Allerød procenten er måske under 50 %. Dette undersøges da vores tilskud er afhængig heraf. Vi skal
sandsynligvis søge dispensation som sidste år.

1.3 Generalforsamling
Der skal fastsættes dato samt sted. Budget for året 2014 skal udarbejdes.

2 Meddelelser fra udvalg
2.1 Ryttermærke undervisning
Der er allerede 9 tilmeldte til det første kursus.
Mange tilmeldinger til ryttermærker. Det er rigtig godt.

2.1 Andre udvalg og aktiviteter
Der er inviteret til nytårs kur lørdag aften kl 18.00 i rytterstuen.
Invitation til nytårskur. Rigtig godt initiativ med mange tilmeldinger
Vi arrangere dressur kursus den 25 januar ved Jannie Nichum. Tilmelding på hjemmesiden.

3 Fysiske rammer
Bane udvalg: status på ridehus bunden efter der kommet grus i?
Ridehus bund:
Den har fået grus. Hullerne er blevet bedre men der rides lidt op af bakke i det ene hjørne.
Man vil prøve at harve lige før kl. 14.00
Men kvaliteten af den indendørs bane er markant forbedret.

4 Eventuelt
Næste møde
Springdommer tårnet er væltet. Det er forseglet så det ikke burde tage skade. Facebook annoncering
vedr rejsning vedr springdommer tårn.
Hjemmesiden – hjemmesiden skal gennemgåes og opdateres i løbet af indeværende år.
Næste bestyrelsesmøde onsdag den 19 februar kl 19.00

