Holmegårdens Rideklub
Sted og tid: d. 30. april 2016 kl. 12.00 i rytterstuen.

Referat for bestyrelsesmøde
Deltagere: Tine, Sille og Signe
1. Valg af dirigent. Signe valgt
2. Gennemgang og godkendelse af forrige referat. - godkendt.
3. Bestyrelsesanliggender
a. Konstituering
Lars - sekretær
Cecilie - næstformand
1. juli 2017 udtræder Tine af bestyrelsen: Cecilie indtræder derefter som formand,
og Sille indtræder som næstformand. Silles mor (Karina) indtræder som supp.
Medlemmer har 14 dage pr. dags dato til at lave indsigelser mod dette. Hvis ikke
der indkommer skriftlige indvendinger, er dette vedtaget, og der indkaldes ikke til
ekstraordinær generalforsamling.
b. Åben Rideklub (26. aug)
Det lyder spændende. Nogle medlemmer, som har lyst til at stå for det?
c. Konflikt med medlemmer
Flere medlemmer har haft en uhensigtsmæssig måde at udtale/opføre sig på, når
de ikke har betalt kontingent/gebyr.
Der var været utilfredshed med at bestyrelsesmedlemmer henvender sig til
medlemmer direkte på området, da der er fare for at andre kan overhøre
samtalen.
Bestyrelsen tilstræber at kontakte via mail, men når der ikke er svar, føler vi os
nødsaget til at henvende os personligt. Og selvfølgelig gør vi ikke det i ”fuld
offentlighed”
d. Henvendelse om endnu en dressur-underviser
Intet nyt, bestyrelsen ser umiddelbart ikke et behov.
e. Regler for springbanen/booking af bane. Tildelt undervisningstid.
Springbanen kan ikke bookes. Springunderviserne, som har faste tider, skal som
udgangspunkt holder deres faste tider. Vi oplever, at den nye springunderviser
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ikke bruger sin tid, og vi vil holde øje de næste 3 måneder om den bliver brugt, da
der ellers ikke er nogle grund til at have fast tid på undervisningsplanen.
4. Økonomi
a. Medlemmer med manglende kontingentbetaling
Et medlem mangler stadig at betale gebyr + rykker. Der udsendes 2. gebyr.
Der mangler stadig mange rideskole elever. Vi tager kontakt til Pia igen.

5. Klub
a. Generalforsamling - evaluering
Det gik fint.
6. Meddelelser fra/til udvalg.
a. Baneudvalget
Intet nyt.
Der er et bræt på den store dressurbane, som er knækket og stritter ind i banen.

Henvendelse fra medlemmer:
- om hvorvidt udendørs banerne kan køres flere gange om ugen, da vi gerne vil til at
ride ude.
- at ridehusbunden er tung sidst på dagen
b. Stævneudvalget
Efterlyser arbejdsdag, samt gennemtjek af mikrofoner.
c. Juniorudvalg
Mange nye medlemmer: Emiliy (Azanti), Sara (Squaredance), Sidsel (juliane), Frida
(rideskole), Anna, Mathilde (Regina).
Lørdag den 10.juni, grill mm.
Ideer: ponylege, i starten af august legedag, juleshow, orienteringsløb oktober
d. Materialeudvalget
i. Arbejdsdag
Ifølge Lars og Dulle skal der ikke males bomme i år.
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Der skal males ridehus i år, så der skal sættes 2 dage af i år.
Bestyrelsen forslår 20. -21. maj.

Bestyrelsen minder om, at alle baner er
lukkede under arbejdsdagene, samt at der
IKKE er undervisning, mens der er
arbejdsdag
(Undtaget er de faste rideskolehold)
e. Hjemmesideudvalg
Signe har redigeret lidt på hjemmesiden.
f. Bredde
i. Ønske om 1 time i det lille ridehus til breddeaktiviteter.
Povl taler med Pia om hvorvidt hun vil stå for noget fast TREC træning i det
lille ridehus.
g. Sikkerhedsrep.
Nu begynder det at blive varmere, og vi får henvendelser fra medlemmer om, at der
er flere, som rider i kondisko. Det er IKKE tilladt. Se sikkerhedsregler.
Flere synes, at det er hyggeligt, at heste går/står løst. Det er ikke tilladt på
Holmegården.
Her under minder vi også om, at vi ikke ryger i ridehusene!
7. Medlemmer.
Kommer under øvrige punkter
8. Meddelelser fra ejer.
Ikke tilstede.
9. Fysiske rammer.
Bemærkninger om huller i vejen i indkørsel og ned mod stald Nielsen. Hører under ejer.
10. evt.
Repræsenskabsmøde i AIU: 18. maj kl 19.30. Hvem deltager?
Rideskolen i det store ridehus: Vi gentager, at de ikke må komme ind før tid. Det er især
oplevet mandag.
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11. Fastsættelse af nyt bestyrelsesmøde.
Onsdag den 10. maj kl. 19.00

