Holmegårdens Rideklub
Sted og tid: onsdag d. 15.8 2018 kl.19-21 i rytterstuen.

Referat for bestyrelsesmøde
Deltagere: Povl, Pernille, Sille, Helle og Signe
1. Valg af dirigent. Signe
2. Gennemgang og godkendelse af forrige referat. Godkendt
a. Kalender
b. E-boks
c. Elektriker
d. Der er blevet bygget et fint flytbart plateau til underviserne.
e. Er der blevet flyttet springmateriel over til den lille bane?
f. Hvordan fungerer det med flis på den lille bane?
g. Tilføjelse til punkt 3B omkring undervisning >< hjælp: Det er tilladt at give korte
instrukser på selve springbanen i stilstand.

3. Bestyrelsesanliggender
a. Undervisningsansøgninger Skemaet er rettet til, og sendes ud til nuværende
undervisere og dem som har givet tilsagn om at ville søge undervisningstilladelse.
Øvrige kan henvende sig via bestyrelsesmailen og få ansøgningsskemaet tilsendt.
b. Undervisningsplan Gennemgået
c. Christine Tindahl Nielsen har overtaget udsendelse af velkomstfolder til nye
medlemmer. Tak!
4. Økonomi
a. Halvårs regnskab. Godkendt
b. Kommunen har overført aktivitets- og lokaletilskud. En smule mere end
budgetteret. Dejligt
5. Klub
6. Meddelelser fra/til udvalg.
a. Baneudvalget
i. Er der undersøgt mere omkring vand-opsamling? Ikke endnu.
ii. Det store ridehus rettes snarest muligt, afventer at Teis kommer fra ferie.
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b. Stævneudvalget
i. Afholdelse af Halloween stævne, herunder brug af det lille ridehus. Pernille
hører Pia ad om muligheder og ponyleje.
c. Juniorudvalg
d. Materialeudvalget
e. Hjemmesideudvalg
f. Bredde
g. Sikkerhedsrep.
7. Medlemmer.
a. Mangler liste over rideskoleelever.
8. Meddelelser fra ejer.
Rygning har fyldt meget i henvendelserne denne sommer. Bør der laves strammere
regler?
Snak om at lave rygezoner. Indkøbe udendørs-askebægere?
Vi vil meget gerne høre fra klubbens medlemmer inden næste bestyrelsesmøde via
klubmailen: rideklubbenHgr@gmail.com: For og imod rygezoner, og andre gode ideer.
9. Fysiske rammer.
10. evt.
Kl 15.56 d.d. henvendelse via ”hjerteløber”, at der har været hjerteløber afsted efter
vores hjertestarter
11. Fastsættelse af nyt bestyrelsesmøde. Tirsdag den 11.9.2018 kl 19-21

