Holmegårdens Rideklub
Sted og tid: tirsdag d. 24. oktober 2017 kl.17.00 i rytterstuen.

Referat for bestyrelsesmøde
Deltagere: Lars, Pernille, Cecilie, Sille, Signe, Helle, Karina
1. Valg af dirigent. Lars
2. Gennemgang og godkendelse af forrige referat. Godkendt
3. Bestyrelsesanliggender
a. Der er fra flere medlemmer af bestyrelsen ønsket, at kommunikationen i
bestyrelsen tages op.
i. Kan noget, som er besluttet til et bestyrelsesmøde, ændres i en mailkorrespondance, så det ikke føres til referat? I størst muligt omfang tages
beslutninger på bestyrelsesmøder. Der må gerne udsættes eller gentages
punkter, hvis man har brug for ekstra tænketid.
ii. Hvornår taler man som bestyrelsesmedlem, og hvornår er man ”menig”rytter udenfor bestyrelsesmøderne? Skal vi overveje inhabilitet og en slags
tavshedspligt? Ved uenigheder er det vigtigt at tale sammen, inden man
taler med andre udenfor bestyrelsen. Bestyrelsessnakken er fri og
referatet laves i enighed.
Bestyrelsen skal handle loyalt i forhold til klubbens regler og bestyrelsens
beslutninger. Man må gerne have mærkesager, men man taler loyalt om
bestyrelsen/klubben.
God debat og snak i bestyrelsen!
iii. Generel kommunikation bestyrelsen imellem Taget under øvrige punkter.
iv. Forventningsafstemning om brug af mail og facebookgruppen. Kan der tages
beslutninger via mail/facebook. Korte eller lange beskeder. Taget under i).
Vi beholder bestyrelsens facebook gruppe.
b. Klubmailen. Der er ønske om, at den bestyres anderledes. Sille overtager pt, og
opretter mapper. Vi tager op senere om den skal gå i turnus mellem bestyrelsens
medlemmer. Opsætning af autosvar – fx ”Tak for din henvendelse. Vi bestræber
os at tage det med på det kommende bestyrelsesmøde”. Nyt fast punkt til
bestyrelsesmøder: ”Indkomne mails”
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c. Lejekontakt med ejer. Er der afholdt møde? Cecilie har holdt møde med Povl – skal
først forhandles i 2020. Der blev talt pris og rengøring.
d. Facebook/Holmenyt.
i. Orientering om 2 slettede opslag på Holmenyt (vedhæftet som billeder),
samt blokering af medlem. Vi har talt om de slettede opslag, der var
enighed om at de af forskellige årsager ikke skal være på Holmenyt.
Bestyrelsen fastholder blokering på Holmenyt af dette ene medlem.
ii. Der har været offentlige opslag af negativ karakter på facebook, hvor
medlemmer kritiserer et tredje medlem. Hvordan skal bestyrelsen forholde
sig til dette? Handleplan til eventuelle fremtidige konflikter?
(Vedhæftet som billeder)
Bestyrelsen ønsker en mediepolitik. Sille laver et udkast. Bestyrelsen har
et stort ønske om, at medlemmer taler og skriver ordentligt om hinanden
på de sociale medier både på egen side og grupper. Bestyrelsen vil gerne
være behjælpelig i konflikter. Bestyrelsen ønsker en konsekvens overfor
medlemmer som gentagne gange bryder mediepolitikken.
4. Økonomi
a. Kvartalsregnskab Godkendt. Der blev kigget på juniorregnskabet.
Juniorregnskabet tages op på næste møde. Der skal afsættes et beløb i 2018, som
juniorudvalget må bruge frit.
b. Indkøb siden sidst (gummiridestøvler, sikkerhedsholdere til springstøtter) Der
mangler små størrelser i gummiridestøvler. Cecilie skriver på Holmenyt om brugte
støvler.
5. Klub
a. Info ud til medlemmer omkring det nye stævnemedlemsskab, så de kan nå at melde
tilbage om de ønskes flyttet fra alm. medlemskab til stævnemedlem. Lars skriver
mail ud til medlemmer. Helle laver reklame til ”Ridestævner på Sjælland”
b. Distriktsmesterskab for hold/heste. Der er meldinger om at andre klubber dækker
indskuddet (500kr.). Bør vi ikke også dække? Vi går i tænkeboks, og tager en
afstemning næste gang.
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c. Evaluering af dressurundervisermødet Rykkes til næste møde.
i. Udkast til retningslinjer for tildeling af undervisningstilladelser samt
undervisningstid. Se vedhæftet fra sidste bestyrelsesmøde.
ii. Ønsker fra underviserne i forhold til næste års planlægning og
skemalægning.
d. Evaluering af Støt Brysterne arrangementet. Rykkes til næste møde.
6. Meddelelser fra/til udvalg.
a. Baneudvalget Intet nyt.
b. Stævneudvalget
i. Spørger om beløb-størrelse til udvalgs-hygge 800 kr.
ii. Der skal findes en ny person til at stå for championatslisterne i 2018. Anette
vil gerne stå for oplæring. Helle undersøger opgavens størrelse.
c. Juniorudvalg
i. Spørger om datoer til afholdes af juniorarrangement. Juleklip – en lørdag.
Super god ide.
d. Materialeudvalget
i. Skal der afholdes efterårs-arbejdsdag? Lars tager initiativ
e. Hjemmesideudvalg Ikke noget nyt.
f. Bredde Intet nyt.
g. Sikkerhedsrep. Intet nyt.
7. Medlemmer.
a. Velkomstfolder/sikkerhedsregler. Talt om hvordan vi gør dem synlige og nemt at
se/læse dem.
8. Meddelelser fra ejer. Ejer ikke til stede
9. Fysiske rammer. Intet nyt.
10. evt.
a. Booking af rytterstue sker hos bestyrelsen, ejer orienteres. Der opsættes
kalender, hvor godkendte arrangementer skrives på.
b. Julefrokost den 25/11 
c. Tirsdagsspring – hvordan booker man tiden nu? Send sms til Sille eller Signe, så
skriver de det på undervisningsplanen.
d. Helle vil gerne arrangere dressurkursus med Christina M Hansen (dommer og
behandler).
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e. Ryttermærker – der er kun 1 rytter, som ønskede det. Vi skubber det til foråret.
11. Fastsættelse af nyt bestyrelsesmøde. Tirsdag den 28. november kl. 18-20

