Dagsorden for bestyrelsesmøde
Sted og tid: Den store rytterstue mandag d. 13/4 kl. 19.00

1. Valg af dirigent.
a. Charlotte Buhl

2. gennemgang og godkendelse af referat fra d. 25/3
a. Ok
3. Bestyrelsesanliggender.
a. søndagsspring
Dulle: 10 – 1430 , Margit: 1430-1700 (somme og vinter), tider skal overholdes. Povl og Charlotte indkalder
Dulle og Margit til møde. Ifm 2015 vinterplan justeres overstående antageligt.

3. Repræsentantskabsmøde i Rebild
a. Nathalie deltager. Nathalie bringer nyt hjem…
4. Sikkerheds- og ridebaneregler
a. Signe hænger dem op i løbet af den kommende tid
5. Championatliste – regler
a. For at modtage en stald plakette, skal der være min 3 HGR ryttere i kategori.
b. Den pony og heste rytter med højeste point tal på tværs af kategorierne modtager en
ærespræmie fra bestyrelsen.

6. Økonomi og medlemmer.
a. Budget gennemgået. Ser fint ud – vi er på plan.
8. Meddelelser fra/til udvalg.
a. Stævneudvalget – militarystævne
Når info kendes præcist lægges det på hjemmesiden og der sendes SMS til
medlemmer som er registreret på hjemmesiden.
b. Juniorudvalg – aktiviteter
i. 8 deltog og 8 bestod.
ii. Nyhedsbrev og evt mentor ordning overvejes.

iii. Ryttermærke 2 arrangeres og ryttermærke 3 planlægges
iv. Ekstra ride lejer arrangeres.
v. Hoegs tur arrangeres.
c. De andre
i. Materiale – reduceret antal spring, stien til skoven har førsteprioritet
ii. Bane udvalg – 3 tons salt i det store ride hus, udendørs dressurbane for samme tur.

9. Aktiviteter
a. Trec – lørdag den 30 maj forsøges dette planlagt. Zenta arrangerer – mere følger på HGR
facebook.
b. Charlotte arrangerer dressurkursus med Susanne Baarup.
10. Meddelelser fra ejer.
31 maj udlejes rytterstuen 10.00- 14.00 til børnefødselsdag. Depositum 300 kr og 150 kr
retur
11. Fysiske rammer.
Sekr vogn under angreb.
Indkørsel får repareres huller.
12. Certificeringer
Bredde og stævne certificeringer er inden for række vide.

13. Eventuelt.
intet
14. Næste møde.

