Holmegårdens Rideklub
Sted og tid: tirsdag d. 28.11. 2017 kl. 18-20 i rytterstuen.

Referat for bestyrelsesmøde
Deltagere: Sille, Helle, Pernille, Signe, Cecilie, Povl
1. Valg af dirigent. Sille
2. Gennemgang og godkendelse af forrige referat. Godkendt
3. Bestyrelsesanliggender
a. Mediepolitik. Sille laver udkast, hvor langt er udkastet?
Sille sender udkast rundt på mail, input modtages gerne. Tages op på næste
bestyrelsesmøde.
b. Dato til generalforsamling. Tirsdag den 27. februar 2018 kl. 19-21
c. Særlige punkter til generalforsamling
Mediepolitik.
Vi vil gerne fremme klubånden på stedet, også staldene imellem.
Godkendelse før indkøb.
Pengebeløb til holdmesterskaber?
d. Hvem er på valg, og hvem ønsker at forsætte
Alle er på valg, på nær Cecilie. Vi tager det op på næste møde.
e. Når rideskolen er i det store ridehus, og der samtidig er privatryttere og evt
privatundervisere: Hvem tager hensyn til hvem? Hvem ”bestemmer”?
Når rideskolen har det store ridehus, har rideskolen førsteprioritet. Øvrige har fået
lov til at være der med hensyntagen til rideskolen!
4. Økonomi
a. Juniorregnskab, se vedhæftet fil fra sidste møde
Juniorregnskab er godkendt.
Der kommet regning for leje af rideskoleheste til stævne.
b. Indkøb siden sidst (tromle, grus).
Infopunkt.
c. Ønsker fra rideskolen (Store hestedag).
Afvises med begrundelsen om, at turen skulle have været åben for alle juniorer, og
vi har brugt juniormidlerne for 2017.
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5. Klub
a. Stævnemedlemsskab. Er der kommet mail ud til medlemmerne? Er der reaktioner
på Helles opslag på ”Ridestævner på Sjælland”
Der er lavet et opslag på Holmegårdens facebook side. Der er ikke sendt mail ud til
medlemmerne endnu.
b. Afstemning om klubbetaling til distriktsmesterskab for hold. Se referat fra sidste
møde. Nedstemt 2 mod 1.
c. Evaluering af dressurundervisermødet
i. Udkast til retningslinjer for tildeling af undervisningstilladelser samt
undervisningstid. Se vedhæftet fra sidste bestyrelsesmøde. Længere snak.
Tages op igen på næste møde.
ii. Ønsker fra underviserne i forhold til næste års planlægning og
skemalægning. Tages op igen på næste møde.
d. Evaluering af Støt Brysterne arrangementet.
Det var en god weekend, desværre var vejret ikke med arrangementet i år. Vi
mangler at høre det samlede beløb.
Holmegårdens Rideklub takker Christina Kolter og Gl. Nøglegård for samarbejdet,
men ønsker at holde pause fra arrangementet, og er ikke at være ”medarrangør”
næste år.
e. Ønske om at afholde programridningskursus 20.-21. januar
Christina Hansen (B-dommer). Godkendt, det store ridehus er lukket under kurset.
Helle melder tiderne ud..
f. Ønske om at afholde endnu et miljøtræningskursus Vil også gerne have den 20.-21.
januar. Da dressurkurset søgte først rykkes dette til den 3. og 4. marts. Muligvis
også den 14. og 15. april.
g. Ønske om at afholde terrænspringningskursus
Indendørs, ridehus lukket. Vi vil gerne vide, hvor mange HGR ryttere, som er
interesserede i dette kursus.
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h. Konkurrencekonflikt mellem søndagsspring i det 2 ridehuse? Rideskolen nævner, at
de oplever, at deres kunder bliver opfordret til at melde sig til privatspringning i det
store ridehus fremfor at ride rideskolehestene hos dem.
Vi opfordrer til, at rideskoleryttere henvises til rideskolen.

6. Meddelelser fra/til udvalg.
a. Baneudvalget
i. Der er kommet mere materiale i det store ridehus
Der er sket en fejl i leveringen af grus. Der bliver skrabet grus af, og så bliver
det rigtige sand ind. Det vil være løst i starten.
Der ønskes udmelding, når der køres længere tid i ridehuset. Fx via
Holmenyt.
b. Stævneudvalget
i. Ønsker også at holde indendørs stævner
Ønsker marts/april, juni, august/september, oktober/november.
Weekenderne fordeles på et møde med DRF i januar.
c. Juniorudvalg
Ikke noget nyt. Søger medlemmer
d. Materialeudvalget
Ikke noget nyt.
e. Hjemmesideudvalg
i. Der er lavet opdateringer på hjemmesiden af klubmodul. Venstre menuerne
skal manuelt tastes ind under topmenuerne. Vi har fået et tilbud på ca 4000
kr på en redigering af hjemmesiden. Vi siger nej tak.
f. Bredde
i. Der har været afholdt Eksteriørkursus, tid og dato blev pga. kort varsel
godkendt via mail bestyrelsen imellem Det var et godt kursus, tak for
initiativet.
ii. Der har været afholdt julefrokost Det var hyggeligt.
g. Sikkerhedsrep.
i. Der har været en del ufrivillige afsidninger siden sidste bestyrelsesmøde.
Kan vi gøre noget anderledes, er der noget i beredskabsplanen som skal
ændres/opdateres? Beredskabsplaner skal hænges op. Sille hænger dem op.
ii. Bølgebomme i ridehuset. Er det sikkerhedsmæssigt i orden, at de ligger så
løst inde i ridehuset? Skal flyttes om bag barrieren. Sille skriver til
torsdagsspring, Cecilie giver besked til søndagsspringning.

Holmegårdens Rideklub
Sted og tid: tirsdag d. 28.11. 2017 kl. 18-20 i rytterstuen.

7. Medlemmer.
a. Velkomstfolder/sikkerhedsregler. Skal hænges op.
b. Kalender til godkendte bookinger af rytterstuen. Hvor langt er vi med den? Cecilie
arbejder videre.
c. Henvendelser fra medlemmer på skrift og mundtligt omkring, at der gentagne
gange er redet uden ridehjelm. Der gives en skriftlig advarsel til medlemmet fra
bestyrelsen.
d. Der er kommet en skriftlig forespørgsel om ”spring-selv”. Kan man få lov til det
fredag eller lørdag aften, hvis ikke der er andre i ridehuset? Desværre ikke, vi
opfordrer til at booke det lille ridehus.
8. Meddelelser fra ejer. Ikke noget nyt.
9. Fysiske rammer. Ikke noget nyt.
10. evt.
11. Fastsættelse af nyt bestyrelsesmøde. Tirsdag den 23. januar 2018 kl 19-21

