Holmegårdens rideklub
Sted og tid: Den store rytterstue tirsdag d. 12. maj 2015 kl. 18.30

Dagsorden for bestyrelsesmøde
1. Valg af dirigent. – dirigent
a. Charlotte.
2. Gennemgang og godkendelse af forrige referat.
a. Godkendt
3. Bestyrelsesanliggender.
a. Repræsentantskabsmødet i Rebild (Nathalie)
i. Information fra mødet – sygdomsundersøgelse ligges på FB.
ii. Ny beridder uddannelse
4. Medlemmer.
a. Klage vedr. ”klare regler for brug af springbane”
i. Spring ryttere har førsteret til springbanen MEN skal tage hensyn til dressur
ryttere på dressur banen. Reglerne præciseres og kommunikeres.
ii. Reglerne præciseres for folk der bryder og har brudt disse regler.
b. Problematik vedr. ridning i ureglementeret fodtøj
i. Alle skal bære det rigtige fodtøj specielt alle undervisere
5. Frivillighedspolitik
a. Arbejdsdagsbetaling?
i. Overvejet, men stoppet pga administration. Vi satser fortsat på at folk
hjælper.
b. Frivillighedslodder
i. Hvert år afholdes en frivillighedsfest administreret af bestyrelsen. (Helle og
Nathalie står for administration)
c. Sponsorer/sponsorater
i. Mikrosponsorater
1. Tine informere om dette.
ii. Nordea/Tryg (hjertestarter)
1. Lars laver ansøger.
iii. Nye sponsoraftaler
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1. Der arbejdes på at lave aftaler med sponsorater til skilte.
6. Økonomi
a. Vi arbejde på at stoppe muligheden for at bruge mastercard.
b. Arbejdsdag under budget
c. Aktivitet og lokale tilskud modtaget.
7. Meddelelser fra/til udvalg.
a. Stævneudvalget
i. Dressur og spring på skinner. Rigtig mange tilmeldinger.
b. Juniorudvalg
i. Høegs tur flyttet.
ii. Mentor annonceres. Men skal nok arbejdes noget mere med
c. Materialeudvalget
i. Arbejdsdagen – alt nået på nær sekr. Vognen
ii. For fremtiden lukkes alle baner ifm arbejdsweekend. (når der arbejdes)
d. Baneudvalget
i. Referater fra baneudvalget sendes til bestyrelses kontakten.
ii. Banen skal ikke være hård eller blød men dog lige. Det foreslås at der
veksles mellem harve og tromle.
iii. Der udarbejdes et tromle og harve skemaer.
8. Meddelelser fra ejer.
9. Fysiske rammer.
10. Eventuelt.
a. Kommende arrangementer (naturens dag)
i. Skubbes.
b. Børneattester!
i. Vi skal alle have børneattester. Charlotte og Tine.
c. Vedr championats regler for militæry spørges Annette Larsen.
d. Samarbejde på tværs af rideklubberne i området (punkt til næste møde).
e. Ringridnings stævne
i. Planlægges ifm juleafslutning
11. Næste møde.
a. Mandag 15 juni kl 18:30

