Holmegårdens Rideklub
Sted og tid: tirsdag d. 12. juni 2018 kl.19-21 i rytterstuen.

Referat for bestyrelsesmøde
Afbud: Pernille, muligvis Lars, Cecilie kommer senere.
Deltagere: Sille, Signe, Helle, Karina, Povl.

1) Valg af dirigent. Signe

2) Gennemgang og godkendelse af forrige referat. Godkendt.
a) Er folderen hængt op? Sille havde 2 udgaver med til gennemlæsning. Ser lækkert ud! Tvivl
om et par punkter til folderen, så vi tager det op på næste bestyrelsesmøde
b) Er kalenderen til rytterstuen hængt op? Ligger i skabet.
c) Er beredskabsplanerne hængt op? Fine og laminerede. Hænges op efter mødet.
d) Er mediepolitikken hængt op og sendt ud? Fine og laminerede. Hænges op efter mødet.
e) Afklaring på registrering af æresmedlemmer på Klubmodul? Afventer Lars.
f) E-boks. Hvordan får vi adgang igen? Afventer Lars.
g) Sponsorat Brogaarden. Der er ikke været afholdt møde endnu.
h) Der har været besøg af elektriker, vi afventer skriftligt tilbud. Undersøger om vi også kan få
strøm i springdommerskur. Intet nyt.
i) DIF og DGI’s foreningspuljer. Afventer Lars og Pernille.
Referat godkendt.

3) Bestyrelsesanliggender
a) Opfølgning på Lyserød Lørdag. Intet nyt, men en tilføjelse fra 2014.
b) Persondataloven. Hvad skal klubben, og hvad gør klubmodul? Klubmodul har lavet
opdateringer, og der skal accepteres cookies. Hjemmesiden står som ”sikker”.
c) Holmegården som gennemgang for løbere og cykler. Skal vi sætte skilte op? Vi kan forbyde
gennemgang, som forstyrrer gårdens drift. Forslag: ”Cykling og løb gennem Holmegårdens
ridecenter forbudt”. Povl sætter skilte op.
d) Stole på banerne. Der er i øget opfang stole på banerne.
Der blev tidligere besluttet, at det var for farligt at have trillebøre stående på banerne, så
er det vel endnu farligere at sidde på banen?
Forslag: Kunne der bygges et lille plateau udenfor den store dressurbane til underviserne?
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Udgangspunktet er, at der ikke er stole/siddepladser på banerne. Vi vil gerne prøve om man
kan sætte en bænk op på springbanen, helt oppe ved udgangen, hvor vinklen på hegnet
gør, at det ikke er nemt at ride her. Vi overvejer indhegning.
e) Rideskolens øgede brug af de store baner. Rideskolen skal søge bestyrelsen om udvidet tid,
udover den tid der er givet lige som alle andre.
Hvad er der behov for af springmateriel på den lille bane? Dulle og Cecilie kigger på
materiel.
Hvad kan der gøres ved den lille dressurbane, så støvet formindskes kraftigt?
Den resterende flis køres på den lille dressurbane. Problemet er at banen ikke tømmes, så
den ikke kan køres.
Pia deltager i næste møde.
f) Henvendelse fra Stutsborg. Når de møder vores ryttere i skoven, bliver der trods gentagne
henvendelser ikke trukket til siden, så Stutsborg kan komme forbi.
Tages op igen på næste møde.
4) Økonomi
a) Der er ikke indkommet ønsker fra hverken rideskole eller juniorudvalg. Sille havde en liste
med fra juniorudvalget, som blot mangler at blive udfyldt med beløb.
b) MobilePay erhverv er oprettet. Klubben betaler 70 øre pr transaktion. Det virker.
c) Tilskud fra kommunen skulle være søgt inden 15/3. Der er blevet rykket fra kommunen til
Ann Katrine 30/4. Vi har heldigvis fået udsættelse, afregning og ansøgning afsendt 3/5. Vi
afventer stadig svar.
Klubben blev samtidig udtaget til kritisk revision. Alle bilag er afsendt 14. maj, svaret fra
kommunen var, at de ville kigge på et i løbet af ugen det blev afsendt.
Melding fra kommunen var at efter revisionen, ville aktivitets og lokaletilskuddet for 2018
senest blive udbetalt 1. juni 2018.
Efter mødet lykkedes det at få fat i Allerød Kommune, som fortalte at regnskab og
ansøgninger er godkendt. Vi afventer at pengene står på kontoen.
Alle indkøb mm. sættes på pause indtil der er overført fra kommunen!
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d) Er vandingsanlægget blevet vigtigere end lys? Skal vi indkalde til ekstraordinær
generalforsamling for at flytte midler fra lys til vand? Er der overskud nok fra stævnerne til
at få noget, når vi også fra 5000kr fra 2017?
Der skal undersøges, hvordan vi opbevarer mere vand. Kan vi opsamle mere regnvand? Skal
vi have vandtank på hjul? Den lille kan ikke trække vand nok. Vi sender den til
baneudvalget, og be’r dem om at undersøge muligheder og priser.

5) Meddelelser fra/til udvalg.
a) Baneudvalget
i) Der spørges til den resterende flisbunke. Flyttes til den lille dressurbane.
b) Stævneudvalget
i) Oprette stævnekursus - Hvordan starter man starter man stævner? Ideen gives videre
til juniorudvalget.
ii) Halloween stævne den 27-28/10 kun for HGR i samarbejde med breddeudvalget.
Sløjfestævne med middag lørdag aften. 200 kr. pr. start incl. middag.
iii) Skal vi have en rideskoleklasse til dressurstævnerne igen? Vi tager det op på næste
bestyrelsesmøde.
c) Juniorudvalg
Kommer under øvrige punkter.
d) Materialeudvalget
i) Arbejdsdag
Der mangler stadig at blive malet noget af hegnet.
e) Hjemmesideudvalg
f) Bredde
g) Sikkerhedsrep.
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6) Medlemmer.
a) Der blev ”fanget” flere rideskoleelever, som var tilmeldt stævner men ej medlemmer.
De sidste skal vi have fat på inden 1. juli!
Vi mangler stadig medlemslister fra rideskolen.
b) Brug af rytterstuen. Pladerne fundet. Der er sat ny lås på. Helle og Povl har nøgle.

7) Meddelelser fra ejer.
8) evt.
9) Fastsættelse af nyt bestyrelsesmøde. Torsdag den 21. juni kl 19-21
a) Punkter til næste møde
i) Endelig definition af hvad er undervisning/ hvad er hjælp?

