Holmegårdens Rideklub
Sted og tid: tirsdag d. 11.9 2018 kl.19-21 i rytterstuen.

Referat for bestyrelsesmøde
Deltagere: Helle, Pernille, Signe, Povl, Karina og Sille.
1. Valg af dirigent. Pernille.
2. Gennemgang og godkendelse af forrige referat. Godkendt.
3. Bestyrelsesanliggender
a. Formand Cecilie Malmgren ønsker orlov, Pernille Lykke Toxværd har tilbudt at
overtage. Tak til Pernille.
b. Undervisningsansøgninger gennemgåes. Alle er godkendt.
c. Undervisningsplan. Udkast sendt rundt. Plan er godkendt.
Der er enkelte rokeringer i forhold til dressurønskerne. Rideskolen var så søde at
rykke en halv time mandag (20-21), så de sidste rokeringer gik op.
Der er enkelte afvisninger i forhold til springønskerne.
Det er vigtigt, at underviserne ved, at der kan lægges kurser og stævner i
weekenderne henover de faste tider. Der informeres i god tid.
i. Ekstra ansøgning modtaget 9/9. Godkendt da det ikke påvirker den færdige
plan.
d. Undervisermøde søndag 16/9. Aflyses. Planen går op, så derfor udsendes mail
med plan og regler/velkomstfolder. Samt evt. ændringer i forhold til ansøgninger.
Underviserne bedes melde tilbage og give besked om at planen og
velkomstfolderen er læst.
4. Økonomi
a. Tilbud fra elektriker. Tilbud på opsætning af nyt lys accepteret. Bestyrelsen ønsker
også at lægge strøm ned til dommerskuret, som stævneudvalget længe har
ønsket.
Bestyrelsen ønsker at bruge ekstra midler på at få skiftet glas og pærer i de
eksisterende master. Så der bliver bedre lys, og derved måske mindske presset på
det store ridehus om vinteren. Midler tages fra overskuddet fra stævner – tak til
alle jer, som bakker op om stævnerne uanset om du er i udvalget, deltager eller
hjælper!
Arbejdet forventes udført indenfor 3 uger.
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b. Søgte midler til uddannelse. Maria er optaget på modul 1. Vi undersøger om der
kan søges andre fonde til de resterende 2000 kr. til modul 2. Pernille tager fat i
Maria.
Pernille undersøger om der kan søges fonde til andre formål, evt. et ridehus mere.
c. Hillerød horseshow, skal vi bruge penge på juniorbilletter? Ja, fællestur fredag
eftermiddag/aften pga. dressurstævnet i weekenden. Signe laver opslag.
5. Klub
a. Møde med rideskole/Pia
i. Medlemslister. Mariann sender i denne uge.
ii. Sille hjælper med at printe indmeldelsessedler.
iii. Ponyleje fra springstævnet. Pia sender regning til klubben.
iv. Nye elevers fodtøj, henvendelse fra medlem. Undersøger div genbrug med
børneridestøvler.
v. Halloweenstævnet. Rideskolen starter tidligere lørdag, så stævnet kan
starte kl 13. Rideskolen slutter kl 10 søndag.
vi. Springmateriel til den lille bane. Mangler stadig, Pia følger op på det med
Dulle og Cecilie.
vii. Sikkerhedsveste – TIKA faktura? Børne S og M.
viii. Kontingent betalt til rideskole under springstævnet.
b. Rygning – stramning af rygeregler? Tilbagemelding fra medlemmerne.
Tydeliggørelse af nuværende regler, præcisere hvor der må ryges. Derefter slå
hårdt ned på de personer, som ikke overholdes disse, før vi laver strammere
regler.
Til næste bestyrelsesmøde: Pernille og Povl sammenskriver de rygeregler, som er
på gården. Gråzoner tages op til diskussion i bestyrelsen. Efter næste møde
udsendes reglerne til alle medlemmer.
Til næste møde kigger vi på budget og regnskab – om der er midler til lukkede,
opsatte askebægere.
6. Meddelelser fra/til udvalg.
a. Baneudvalget
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Det store ridehus: Bunden er blevet rettet. Der var meget store højdeforskelle, 6
timer. Povl måtte hjælpe med traktoren, da bunden var meget fast/kompakt.
Der er blevet arbejdet yderligere med bunden i dag, så den er blevet mere ens.
Ros til ham, der har rettet bunden. Han bliver brugt igen!
Springbanen: Har fået ”sand og flis i vandhullet”.
Der var ros til banerne til stævnet.
Der er lagt en go plan for banerne.
b. Stævneudvalget
Det er gået super godt til springstævnet.
Græsslåmaskinen døde desværre dagen inden.
c. Juniorudvalg
i. Mail fra juniorudvalget
Opfordring til at gå med i breddeudvalget. Helle foreslog 2 aktive
rideskoleforældre, og 2 nye aktive juniorryttere.
d. Materialeudvalget
e. Hjemmesideudvalg
f. Bredde
g. Sikkerhedsrep.
Undervisere og bestyrelse kan gratis deltage i førstehjælpskursus i november. Der
sendes mail rundt.
7. Medlemmer.
a. Ansøgning om afholdelse af DHE agility kursus på springbanen søndag den 30.
september fra kl 16. Evt. indendørs hvis det regner meget.
Godkendt. Der mindes om at medlemmer skal orienteres via opslag på Holmenyt.
8. Meddelelser fra ejer.
9. Fysiske rammer.
10. evt. Helle køber et udendørs ur.
11. Fastsættelse af nyt bestyrelsesmøde. Tirsdag den 30. oktober 2018 kl 19-21.

