Holmegårdens rideklub
Sted og tid: Den store rytterstue tirsdag d. 4. august 2015 kl. 18.30

Dagsorden for bestyrelsesmøde
Deltagere: Hele bestyrelsen
1. Valg af dirigent. – dirigent
a. Tine
2. Gennemgang og godkendelse af forrige referat. (feedback fra medlemmerne)
a. Der ønsket bedre referater fra møderne
3. Bestyrelsesanliggender.
a. Indbyrdes kommunikation, herunder brug af facebook
i. Bestyrelsen vil fremafrettet bruge bestyrelsens facebook gruppe som
informationkilde til bestyrelsen. Alle beslutninger foretages på
bestyrelsesmøderne.
4. Økonomi.
a. Vi er bagud med bogføring. Junior økonomien skal som sædvanlig følges tæt.
b. Ryttermærker. Vi godkender forbrug af ca 2000 kr til ryttermærker i forbindelse
med rideskolen. Pengene tages for junior kontoen.
5. Meddelelser fra/til udvalg.
a. Baneudvalget : fremlæggelse af forslag til ny bund (kl. 19.10)
i. Under opstart af udvalg skal vi fremadrettet sørge for at afstemme
forventninger og mandat.Det sker efter den årlige generalforsamling.
ii. Bestyrelsen beslutter at arbejde videre med en ekstern bestilling af 2 nye
baner. (ridehus og udendørs dressurbane). Dette følger baneudvalget
indstilling -> Type: Harpet sand med flis ala springbanen). Beslutning er
taget pga af et optimitisk syn på vores 2h økonomi.
b. Stævneudvalget i. championatliste (Annette) (19.30)
1. Regler for staldplaketter ændres så alle ”vindere” får staldplakette
uafhængig af point etc. Pr dags dato.
2. Spring og militære point regler ændres bagudrettet. Annette
kommunikerer denne ændring ud.
ii. Rideskoledeltagelse
1. HGR rideskole eleverne må gerne deltage i dressur og spring stævner
på holmegården evt med trækker for at sikre flowet på stævnet.
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c. Juniorudvalg
i. Junior udvalget mangler arbejdskraft. En række forslag kom op på mødet.
d. Materialeudvalget
i. Stien til skoven er fin – et lille stykke mangler.
ii. Efterårets arbejdsdag suppleres med skovsti’s klipning af den nordlige del.
På føring af ekstra grus på vores egen sti planlægges foretaget til foråret.
6. Medlemmer.
a. Retningslinjer vedr. brud på klubbens regler.
i. Først en række opfordringer til at følge reglerne, herefter brev og så
indkaldelse til møde med bestyrelsen.
b. Tydeliggørelse af klubbens sikkerhedsregler
i. Charlotte for et udtræk. Disse sættes på dørerne på HGR.
c. Mail vedr solo undervisning af egen hest
i. Bestyrelsen indkalder rytteren til møde for at diskutere betingelserne
herfor.
d. Bør undervisere være medlem af klubben?
i. Undervisere skal ikke være medlem, men de må gerne
ii. Ridehusplanen er under udformning.
iii. For at opretholde sin spring tid i vintersæssonen kræves 6 faste ryttere.
Endvidere forventes at forbruget af denne tid på forhånd informeres til
andre rideklub medlemmer via Holmenyt facebook.
iv.

7. Meddelelser fra ejer.
a. ingen
8. Fysiske rammer.
a. Sekretariatet
i. Der bevilges 5.000 kr til renovation af sekr vognen. Der blev oprindeligt
beviljet 15000. De 10.000 flyttes til banepuljen.
b. Dommerskur
i. Det skal der kigges på til næste år.
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c. Flytning af dressurhegn
i. Flytning ikke læggere aktuelt.
d. Trailer
i. Der skal kigges på dette til næste år.
9. Aktiv fritid
a. 29 august afholdes det i Allerød. Nipper og Benjamin deltager. Nathalie overtager
opgaven fra Signe.
10. Valg af ny kassér
a. Signe er sygemeldt og trækker sig som kasser. Bestyrelsen undersøger
mulighederne for at fordele opgaverne midlertidligt. Endvidre indkaldes til
ekstraordinær generalforsamling snarest.
11. EVT
a. Det forventes at HGR rideklub medlemmer holder sig orienteret via facebook
12. Fastsættelse af nyt bestyrelsesmøde
a. Mandag den 17 august kl 1830

