Holmegårdens Rideklub
Tid og sted: d. 5. august 2017 kl. 12.00 i rytterstuen
Referat for bestyrelsesmøde
Tilstede: Povl, Lars, Cecilie, Sille, Karina, Signe, Pernille og Helle
1. Valg af dirigent. Lars. Signe- referat
2. Gennemgang og godkendelse af forrige referat. Godkendt
3. Bestyrelsesanliggender
a. Undervisningsansøgninger:
Godkendte springundervisere: Ole, Dulle, Signe og rideskoleundervisere
Torsdagsspringning/Ole: Kl. 17.00-21.00 Bestyrelsen bemærker, at der ikke altid er de 12
ryttere, som der er sat tid af til. De sidste 6 gange har der været under 6 ryttere, som er
kravet for indendørs tid. Bestyrelsen tager torsdags springtiden op til overvejelse på
næste bestyrelsesmøde, og håber på at antallet af ryttere kommer på 6 eller derover
hver gang. Ellers bliver vi nødt til at afkorte den skemalagte tid yderligere.
Søndagsspring/Dulle: Kl. 10-14.30. Bestyrelsen siger ok til ønsket om 20 min banebyg, 20 min
ombyg og 20 min afrydning.
Rideskolen/spring: Vi afventer, hvornår de ønsker at benytte den udendørs springbane.

Godkendte dressurunderviser: Leif, Vivi, Line, Lykke, Signe, Dulle og rideskoleunderviserne
Undervisningsplan: Mange har ønsket samme tider!!! Signe og Cecilie laver et samlet skema
over alle ønsker og sender rundt til bestyrelsen denne lørdag eftermiddag. Bestyrelsen
laver et udkast, som sendes ud til dressurunderviserne. Dressurunderviserne indkaldes
til møde TIRSDAG DEN 15. AUGUST KL 18.00.
Rideskoleholdene – har fortsat 4 timer i det store ridehus. Har søgt om at rykke mandagen ½
time frem. Vi afventer svar fra en anden dressurrytter, før bestyrelsen tager stilling til om der
kan rykkes. Rideskoleholdene går kun i det store ridehus, hvis der er 4 ryttere eller mere.
Ellers bliver de i det lille ridehus.

Bestyrelsen undersøger, hvad et headset koster. Kunne det måske afhjælpe noget af presset,
når 2 underviser på én gang?

b) Halvårsregnskab
Mangler ca 20.000 i kontingenter i forhold til budget. Juniorregnskabet – vi skal bruge lidt
mere på juniorer. Bestyrelsen foreslår at give baneudvalget flere midler under forudsætning
at rideskolebanerne prioteres.
c) Åbent hus
Vi deltager ikke denne gang.

d) Rideskolemedlemmer
Signe printer flere indmeldelser, Cecilie sender medlemslister til Signe.

e) Rideskole på de store baner
Under ridelejren kommenterer flere medlemmer at rideskolen brugte mange baner på én
gang. Vi talte om at et Holmenyt opslag, måske kunne være en hjælp.
Vi talte om rideskolebanerne, se under pkt. 3a

f) Longering
Der må ikke longeres på de 2 20x60 baner, jo mindre at der er dyrlæge.
Det medførte en snak om regler bla. for brug af det lille ridehus. Bestyrelsen slår regler op på
Holmenyt indimellem som public service.

g) Konstituering
Formand: Cecilie Malmgren. Næstformand: Lars Mathiasen Sekretær: Sille Mølgaard
Christensen Ny sup: Karina
Signe og Karina aftaler selv mødetid for oplæring i bogføring.

h). Procedure for fremtidige dagsordner.
Ønskes punkter på dagsordenen til bestyrelsesmøder, skal de udspecificeres og beskrives, så
alle kan sættes sig ind i emnet inden mødet.
Medlemmer må meget gerne øve sig i, ikke blot at kontakte et bestyrelsesmedlem mundtlig
omkring en tvist/uoverensstemmelse, men i stedet sende en mail til bestyrelsesmailen.
Mailen styres af Cecilie og sendes rundt til de øvrige.

i) Udfærdigelse af mere præcise retningslinjer, særligt når bestyrelsen vedtager ændringer eller
nye tiltag, som klubbens øvrige medlemmer skal forholde sig til
Løs snak om hvor tingene lægges op, og Sille meldte sig til hjemmesideudvalget.

j) Bedre integrering af rideskoleelever og privatryttere
God snak hvor meget blev vendt – for løst til at føre til referat. Vi vil alle gerne fællesskabet
på tværs af alle.

k) Huslejekontrakt - herunder genforhandling inden udgangen af september 2017
Lars og Cecilie holder møde med Povl.

4.

Økonomi se under punkt 3 b

5.

Klub se under øvrige punkter.

6.

Meddelelser fra/til udvalg.
a. Baneudvalget

Der lægges flis ud på springbanen, lidt i det store ridehus og lidt på 20x40 banen. Der
afventes tørrere baner. Der ønskes lidt i det lille ridehus.
b. Stævneudvalget
Vil gerne lave distriktstævner. Der skal bestilles en ny mikrofon.

i. evt. indsigelser ang. tilførelse af flis på banerne
Flere ryttere har nævnt at det var ærgerligt, at de lå der under stævnet.
ii. Distriktmesterskab for hold
Pony: Lea har sammensat et hold til den 12.-13. aug
Hest: På HGS i oktober. Opslag på Holmenyt, dem der ønsker at deltage sender mail til Signe
signe_hagedorn@hotmail.com. Bestyrelsen udvælger holdet på næste bestyrelsesmøde.

c. Juniorudvalg
Sille starter op med ryttermærker. Der er planer om overnatning.
Udvalget synes, at det er svært at blande private og rideskolerytterne, svært at finde
aktiviteter, som matcher alle.

d. Materialeudvalget
Der ønskes klip af skoven langs ridebanen – kunne kommunens spørges??. Købe ny rive, ny
klatopsamler. Helle foreslår hovslagtrækker.

7.

Medlemmer. Der er stadig mange rideskole elever, som ikke er medlem af rideklubben.

a. Ansøgning om lov til at holde miljøtræningskursus.
Godkendt, vi afventer dato.
b. Rygepolitik
Observeret at der ryges i ridehallen og at der ryges omkring rideskolebørnene. Bestyrelsen
minder om at der IKKE ryges til hest, i ridehusene og i stalden. Vi opfordrer at man
viser omtanke omkring rygning og signalværdi.
b. Parkering foran Gunnar/Pias stald(e)
Snak om parkering om parkering på p-pladsen eller foran døre. Korttids parkering dvs.
afsætning af foder mm. Foran døre ellers parkerer man på p-plads. Samtidig også en
opfordring at man forøger at løse nogle konflikter selv, så alt ikke skal vendes på et
bestyrelsesmøde.

d. Ryttere uden hjelm;
Observeret at der rides uden ridehjelm. Bestyrelsen indskærper, at der skal rides med
ridehjelm. Vil også gerne opfordrer til at man selv siger det til hinanden, og inddrager
bestyrelsen hvis samme rytter gør det gentagne gange.

8.

Meddelelser fra ejer.

Asfalt på huller i indkørsel

9.

Fysiske rammer.

Se under materialeudvalg

10. Evt.
Udvalg til søgning af fonde – vi vil gerne have et 20x40 ridehus. Nogle der har mod på det?

11. Fastsættelse af nyt bestyrelsesmøde. FREDAG DEN 8. SEPT. 2017

