Holmegårdens Rideklub
Sted og tid: tirsdag d. 20.10 2018 kl.19-21 i rytterstuen.

Referat for bestyrelsesmøde
Deltagere: Signe; Sille; Lars; Povl; Helle; Pernille
1. Valg af dirigent.
Lars
2. Gennemgang og godkendelse af forrige referat.
Referatet fra sidst er godkendt
3. Bestyrelsesanliggender
a. Generalforsamling (formand på valg) tanker om næste år?
Cecelie overtager igen formands posten og stiller op til genvalg. Helle, Lars; Karina,
ønsker genvalg, Signe er ikke på valg.
4. Økonomi
a. Regnskab
Pengene, der er sat af til skovstien, er endnu ikke brugt. Da de kommende
weekender er fyldte i manges kalender, laves der en i 3. weekend i januar hvor
skovstien udbedres. Til dette købes der 4 læs grus hjem allerede nu, og så håber
bestyrelsen på en mild vinter.
Budget
Signe er påbegyndt budget til generalforsamlingen, i denne forbindelse er
bestyrelsen kommet op med en række store ønsker til næste år. Ønskerne lægges op
på Holmenyt til afstemning, således bestyrelsen kan se, hvad vores medlemmer
helst vil have.
5. Klub
a. Tilbagemeldinger fra undervisere på mail om regler mm.
Underviserne har meldt tilbage, at de har læst reglerne osv. I den forbindelse er
spørgsmålet, hvad forventer bestyrelsen, at undervisere gør, hvis de ser brud på
reglerne. Bestyrelsen forventer, at man påtaler bruddet på reglen, og retter på den
pågældende person. Hvis dette ikke er nok, henvender underviser sig til bestyrelsen.
Kommer bestyrelse til kort, inddrages ejer og evt. forpagter.
b. Rygning
Rygereglerne opridset igen:

Holmegårdens Rideklub
Sted og tid: tirsdag d. 20.10 2018 kl.19-21 i rytterstuen.

Hvor man ikke må ryge:
Rygning må ikke finde sted inden døre d.v.s.:
Ridehuse
Rytterstuer
Stalde
Sadelrum
Maskinhus
Skure
Foran foderrum i hovedstalden
Ridebaner (se dog nedenstående)
Man må heller ikke ryge i nærheden af oplagring af halm, foder og andet brændbart materiale.
Man må heller ikke ryge, når man færdes til hest.

Hvor må man ryge:
Man må ryge under halvtaget foran indgangen til rytterstuen,
udenfor ridehusene, hvis der er opstillet askebægre/tønder
udenfor staldene hvis der er opstillet aksebægre/tønder
Skod må ikke smides på jorden men kun i askebægre/tønder
Aktuelt må man gerne gå rundt med en cigaret i hånden (tændt!) jvf. dog ovennævnte
begrænsninger.
Man må også ryge på ridebanerne når man ikke er til hest.
Såfremt man ikke overholder dette, kan sanktioner komme på tale.
Rygeregler ophænges

c. Rideskolen- manglende elev lister
Der er ca. 52 der ikke er medlem af klubben. Signe aftaler møde med Pia
d. Manglende betaling fra mobilpay fra rideskolen
Tages med på mødet med Pia
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6. Meddelelser fra/til udvalg.
a. Baneudvalget
Baneudvalget fortæller, at de har taget alle banerne med i deres udvalg
b. Stævneudvalget
i. Julestævne d. 16/12
Da det interne Halloween stævne var en stor succes, har stævne udvalget
besluttet at holde et Julestævne. Tilmeldingerne er begyndt.
c. Juniorudvalg
Intet nyt
d. Materialeudvalget
Indkøb af grus, også benævnt under 4a
e. Hjemmesideudvalg
Der afventes et tilbud på design af hjemmesiden fra klubmodul. Afstemning på
Holmenyt.
f. Bredde
Er en del af at arrangerer julestævnet
g. Sikkerhedsrep.
Intet nyt
7. Medlemmer.
a. Flere henvendelser fra medlemmer til bestyrelsen i forbindelse med Pia opsigelse af
stalde og rideskolen og Bub og Poul’s overtagelse.
Klubben opfordre medlemmer der har spørgsmål at rette dem til Bub og Povl.
b. Nyt medlemskab
Signe vil gerne oprette et nyt medlemskab til medlemmer under 7 år. Dette er et
medlemskab der vil koste 150 kr. årligt og hvor det kun er muligt at deltage til
interne hyggestævner og klubben ikke dækker ponylejen. Det er tiltænkt de små
nybegyndere, som skal snuse til vores herlige sport.
c. Kunne det vedtages at der var nogle ugentlig aften timer hvor der må høres musik
på anlægget mens man rider. Hvor det er skrevet ind i vores ridehus plan?
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Bestyrelsen er positive overfor dette, og forslår en prøve periode i december måned,
hvor der i tidsrummet 20-22 udenfor undervisnings tiderne kan høres julemusik på
anlægget.
8. Meddelelser fra ejer.
Intet nyt
9. Fysiske rammer.
Pt. renoveres staldene, ellers intet nyt.
10. evt.
Ryttermærker forventes at starte igen i marts 2019.
Klubben regler opridses i den kommende tid på Holmenyt, som aftalt på tidligere
bestyrelsesmøder.
11. Fastsættelse af nyt bestyrelsesmøde.
Dato for generalforsamling: 20/2-2019
Næste bestyrelsesmøde: 8/1-2019 kl. 18.30 hos Bub og Povl incl. middag. Signe bestiller
mad.

