Holmegårdens Rideklub
Sted og tid: Den store rytterstue mandag d. 3. oktober 2016 kl. 18.30

Referat for bestyrelsesmøde
Tilstede: Lars, Signe, Tine, Helle, Lars, Sille
1. Valg af dirigent. Tine valgt
2. Gennemgang og godkendelse af forrige referat. Godkendt.
3. Bestyrelsesanliggender
a. Søndagsspring.. status og henvendelse fra medlem.
Vi vil gerne bede om, at planen lægges på Facebook, Holmenyt, ligesom med
torsdags-springningen, senest lørdag kl. 10.
Der er samlet 1 time til banebyg og afrydning, ligesom om torsdagen.
b. Ansøgning fra Rideskolen om brug af ridehus mandag aften og fredag aften, samt
springbanen om onsdagen
Rideskolen ønsker at have 2 voksenhold mere i det store ridehus. Mandag og fredag
20-21, ridehuset er ikke lukket for andre ryttere, men der må ikke undervises. Dette
er også gældende onsdag og lørdag, når Rideskolen bruger ridehuset.
Rideskolen ønsker at bruge den store springbane onsdage 17.30-19.30, så længe
vind, vejr og lys tillader det.
Alle ønsker godkendes.
c. Ansøgning om undervisningstilladelse fra Sarah Haussmann
Der gives tilladelse at undervise pensionærer i springning på den store springbane.
Rideskole-undervisere må gerne give ekstra enetime på rideskoleponyer/heste.
d. Torsdagsspringning, ikke opstaldede ryttere i vintersæsonen?
Torsdagsspringningen ligger 16.30-20.30, er der mulighed for at rykke den til 17.3021.30?

4. Økonomi
a. Kvartalsregnskab
Lars prøver igen at få lukket for mastercard betaling.
Regnskab godkendt.
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Der bevilliges penge til et rideskolestævne i november. Der gives til ponyleje,
præmier og rosetter.
5. Klub
a. Lejekontrakt og opstaldere.
Det er tid til at genforhandling af lejekontrakt. Povl indkalder Tine og Lars.
6. Meddelelser fra/til udvalg.
a. Baneudvalget
Der køres flis på udendørs baner. Ødelagte brædder ved dressur- og springbanen.
Der købes krog til det store led (Signe)
b. Stævneudvalget
i. Rideskolestævne i november
Helle spørger i stævneudvalget
c. Juniorudvalg
i. Ryttermærker og en ny junioransvarlig - hvad er status?
Pernille har skrevet en ”ansøgning” efter en formand for juniorudvalget, og
ny(e) ridemærke-undervisere.
Tine, Sille og Pernille afholder møde med Pia om formen og økonomi for
ridemærkeundervisning. Sille er interesseret i at overtage
ridemærkeundervisningen, evt. i samarbejde med Nathalie.
d. Materialeudvalget
Arbejdsdagen lørdag den 22. oktober kl. 14-16, slutter af med kage.
Springmaterialet skal ind. Skal blive ude: 8 enkelt plastikstøtter, 10 plastikbomme.
Resten skal ind, også plastisk muren.
Travbane og skovsti skal klippes.
Containen skal flyttes rundt om hjørnet.
e. Hjemmesideudvalg
Vi arbejder.
f. Bredde
i. Status på trec-underviser
Intet nyt
g. Sikkerhedsrep.
Indvielse af hjertestarter d. 12/10 kl. 15.00
Tine køber lidt ind til ganerne. Allerød Nyt kommer.
Vi indfører halv års tjek af hjertestarter: Punkt til arbejdsdagen.
7. Medlemmer.
a. Medlemsregistrering - Ansvar ved Rideskolen.
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Punktet tages med til mødet med Pia. Sedlerne afleveres til Lars. Lars sender
velkomstfolder til nye medlemmer.
Signe tilføjer en kursist-mulighed ved oprettelse.
8. Meddelelser fra ejer.
Der er kommet en ny praktikant i hovedstalden, så der 3 praktikanter i alt fordelt på ugens
hverdage.
9. Fysiske rammer.
a. Lys på springbanen.
Povl undersøger priser.
b. Dækkenvask, er det en mulighed?
Desværre ikke pga. kloakafløb og vandtryk.
10. evt. Sille: Ønsker at ride mellem kl. 20-22 i weekenden. Povl vil gerne prøve det som
forsøgsordning 20-21.30.
11. Fastsættelse af nyt bestyrelsesmøde.
Mandag den 14. november kl. 18.30

