Holmegårdens Rideklub
Sted og tid: søndag d. 10. september 2017 kl.10 i rytterstuen.

Referat for bestyrelsesmøde
Deltagere: Povl, Signe, Cecilie, Sille, Karina, Helle (kom senere)
Afbud: Pernille, Lars
a) Valg af dirigent. Karina
b) Gennemgang og godkendelse af forrige referat. Lidt opklarende snak, og referat godkendt.

c) Bestyrelsesanliggender
a. Der er fra flere medlemmer af bestyrelsen ønsket, at kommunikationen i
bestyrelsen tages op. Rykkes til næste møde
i. Kan noget, som er besluttet til et bestyrelsesmøde, ændres i en mailkorrespondance, så det ikke føres til referat?
ii. Hvornår taler man som bestyrelsesmedlem, og hvornår er man ”menig”rytter udenfor bestyrelsesmøderne? Skal vi overveje inhabilitet og en slags
tavshedspligt?
iii. Generel kommunikation bestyrelsen imellem
b. Klubmailen. Der er ønske om, at den bestyres anderledes. Rykkes til næste møde
c. Der skal forhandles/underskrives ny kontakt mellem klub og ejer. Cecilie, Lars og
Povl afholder møde. Cecilie indkalder til møde.

d) Økonomi
a. Kontingentbetaling – status på medlemmer
Det rykker lige så stille fremad. Bestyrelsesmedlemmer har tjekket listen for egen
stald. Lister sendt til rideskoleunderviserne. Der udsendes snarest rykkere på ny til
skyldige medlemmer.
b. Indkøb siden sidste bestyrelsesmøde
Der er indkøbt Balimostol og yogastol. Der er indkøbt mikrofon til stævnerne.
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e) 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. Rykkes til
næste møde.
b. Samarbejde med Gl. Nøglegård om velgørenhedsstævne til fordel for kræftens
bekæmpelse/Støt Brysterne. Klubben tilbyder ekstraordinært gratis
weekendmedlemskab til denne weekend. Vi håber, at vores medlemmer bakker op,
og deltager i weekendens aktiviteter. Se evt. mere i facebookgruppen ”Gl.
Nøglegård støtter brysterne”
c. Rideskolen ønsker i udendørs perioden at springe på den store springbane om
søndagen, når Dulle er færdig med at undervise.
Godkendt. Vi vil gerne bede om, at tiderne lægges i facebookgruppen ”Holmenyt”.
d. Distriktsmesterskab for heste – holdet skal udvælges ud fra indkomne ansøgninger.
Der er kommet 4 ansøgninger, vi skal bruge 4 ryttere. Så alle udtaget til holdet.
Signe skriver ud til rytterne. Klubben dækker ikke indskuddet.
e. Evaluering af dressurundervisermødet Rykkes delvist til næste møde
i. Kort gennemgang af den nye undervisningsplan (ligger på hjemmesiden)
Gennemgået.
ii. Den digitale undervisningsplan. Dressurunderviserne meldte tilbage, at
Lykke skulle beslutte hvilke af 2 digitale planer, der skal bruges på HGR. Der
er valgt den samme som på Gl. Nøglegård.
Vist og gennemgået – ser smart ud!
Kommende uge (uge 37) bliver brugt som prøveuge af underviserne, dvs. der
skal være plads til at der laves fejl, uden man bliver vrede på hinanden.
Den digitale plan bruges fuldt ud fra uge 38.
Lykke tilføjer underviserne via deres email adresser, og er behjælpelig med
at svare på spørgsmål. Link lægges på hjemmesiden og på Holmenyt.
iii. Der er ønsket et opfølgende møde om ca. 3 måneder. Cecilie indkalder.
iv. Ønsker fra underviserne i forhold til næste års planlægning og
skemalægning. Rykkes til næste møde
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v. Retningslinjer for godkendelse af undervisere både spring og dressur. Rykkes
til næste møde
vi. Retningslinjer for tildeling af undervisningstid. Rykkes til næste møde

f) Meddelelser fra/til udvalg. Rykkes til næste møde.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Baneudvalget
Stævneudvalget
Juniorudvalg
Materialeudvalget
Hjemmesideudvalg
Bredde
Sikkerhedsrep.

g) Medlemmer.
a. Velkomstfolder/sikkerhedsregler. De blev gennemgået til dressurundervisermødet,
og underviserne kom med gode forslag til rettelser. Har øvrige
bestyrelsesmedlemmer forslag til rettelser? (vedhæftet dagsordenen)
Ingen yderligere rettelser. Signe retter til, og lægger på hjemmesiden.
b. Henvendelse om konflikt bla. omhandlende parkering og trillebører mellem Pias
bagerste stald og Gunnars stald.
Der er kommet forslag om at holde staldmøde. Sille og Helle tager initiativ til
mødet. Kort snak om ansvarsforsikring. Kort snak om hvor man må parkere på
Holmegården. I sidste referat stod, at der ikke ønskes parkering på travbanen af
længere varighe. Dette er især gældende i ”prime-time”, hvor der er mange heste
ridende om travbanen. Afsætning, dyrlæge og smed er selvfølgelig i orden.
c. Henvendelse fra medlem ang. dispensation for at ride med andre sko (ergonomisk
fjedrende gummisko).
Klubben kan desværre ikke give tilladelsen pga. snørebånd og manglende hæl på
skoene. Der kan evt. skrives til rideforbundet.
Medførte snak om nye rideskoleelevers fodtøj. Der indkøbes 5 gummiridestøvler til
rideskolen- Helle undersøger om der er nogle rideudstyrsbutikker, som vil sponsorer
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ridestøvler. Er der medlemmer, som har gamle ridestøvler liggende, som rideskolen
kan overtage?
d. Henvendelse fra medlemmer om, at der stadig undervises uden
undervisningstilladelse.
Der er blevet hjulpet i forbindelse med angst, der er ikke blevet undervist.
Medførte en snak om hvornår man hjælper, og hvornår man underviser. Bestyrelsen
vurderer man må gerne hjælpe en ny rytter på sin hest i gang, dog udenfor ”primetime”. Vi anbefaler, at man lejer det lille ridehus (50kr, og bookes min 24 timer før)
og kontakter en af klubbens dygtige undervisere efterfølgende.
h) Meddelelser fra ejer.
Bunkerne af træflis: Der arbejdes på at bunkerne køres ud eller samles til en bunke. Bub og
Povl er fraværende under dressurstævnet. Cecilie/Pedro vil gerne stå for flaghejsning.
i) Fysiske rammer. Der er meget ros til banerne.
j) evt.
Stævneafholdelse: Hvad gør vi, hvis regnvejret fortsætter i samme mængder? Der er ønsket
at købe materialer til at bygge ”dommerskur” i det store ridehus. Tages fra stævnekontoen.
Snak om parkering på foldene – firhjulstrækkere/personbiler. Der skal være en fast p-vagt
på.

Miljøtræningskursus: Er tidligere blevet godkendt. Der er forslag til datoer: 7/10, 19/10 el.
9-10/12. Den 7/10 arrangerer klubben velgørenhedsstævne, så den kan ikke lade sig gøre.
De øvrige datoer er ledige.

k) Fastsættelse af nyt bestyrelsesmøde.
Tirsdag den 24. oktober kl. 17.00

