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

Referat for bestyrelsesmøde
Deltager: Lars, Povl, Signe og Pernille
Cecilie & Pia Christiansen kommer efter endt rideskole (20.30)
1) Valg af dirigent.
Lars
2) Gennemgang og godkendelse af forrige referat.
a) Er kalenderen til rytterstuen hængt op? Flyttes til næste møde
b) Afklaring på registrering af æresmedlemmer på Klubmodul? Er oppe og kører, Lars har fået
styr på dette.
c) E-boks. Hvordan får vi adgang igen? Der er dialog med tidligere formand Tine Hvidtfelt,
som står opført som adminstrator.
d) Sponsorat Brogaarden. Intet nyt
e) Der har været besøg af elektriker, vi afventer skriftligt tilbud. Undersøger om vi også kan få
strøm i springdommerskur. Intet nyt
f) DIF og DGI’s foreningspuljer. Der arbejdes videre på dette, Pernille undersøger, om der kan
søges penge til en rideterapiuddannelse til en rideskoleunderviser.
Forslag om der sættes penge af til en træner uddannelse
g) 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”.
Der er sat to skilte op ved indkørslen samt ved skoven. Jf. Vej & markfredsloven

3) Bestyrelsesanliggender
a) Ansøgning fra Dulle om fast springundervisning om tirsdagen i sommerperioden.
Der gives tilladelse til ekstra spring undervisning i sommerperioden med banebyg kl. 18.30,
dog med forbehold for andre rytter, der ønsker at springe selv også kan benytte banen
samtidigt. Vi henviser til de øvrige gældende regler for brugen af springbanen, og beder om
springundervisningen ikke er til gene for øvrige ryttere, der undervises fast af deres
dressurunderviser.
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b) I forbindelse med at lave velkomstfolderen i en rideskolen-venlig udgave, opstod
spørgsmålet ”Hvad er undervisning” og ”Hvad er hjælp?” Vi skal derfor lave definitionerne
helt klare.
Det er ikke tilladt at undervise, såfremt man ikke er godkendt underviser på stedet. Hjælp
er ment som korte instrukser og gøres ikke fra banen af. Såfremt man ønsker at hjælpe på
en anden måde, kan det lille ridehus lejes.

c) Møde med rideskolen/Pia
i) Rideskolen øgede brug af de store baner. Rideskolen skal søge bestyrelsen om udvidet
tid, udover den tid der er givet lige som alle andre. Godkendt tid meldes ud på
Holmenyt senest 24 timer før.
Rideskolen tager dette til efterretning, de har følt sig nødsaget til at bruge de andre
baner grundet voldsomt støv fra den lille bane og ridehuset, som både hestene og
underviserne har været meget generet af.
Bestyrelsen har godkendt, at rideskolen bruger de store baner i uge 27 og 28 (ridelejr),
dog max 2 baner ad ganen. Detaljeret plan bliver lavet snarest hurtigt og bliver lagt på
HolmeNyt (facebook siden)
ii) Hvad er der behov for af springmateriel på den lille bane? Har Dulle og Cecilie nået at
kigge på materiel? Afventer svar fra Dulle om hvilken farveserie, der kan rykkes til
den lille bane.
iii) Hvad kan der gøres ved den lille dressurbane, så støvet formindskes kraftigt? Den
resterende flis køres på den lille dressurbane.
Der er et problem med, at banen ikke er tømt, så den ikke kan køres.
Den lille vandvogn køres repareret, Pernille undersøger en mulighed med en tank til
den lille grønne. Sprinkleren forsøges også at tage i brug. Mere flis køres på.
iv) Har rideskolen ønsker til indkøb? Ridehjelme, veste eller andet?
Veste i små og mellem, gerne en 10 stykker, 5 af hver. Bambus pinde
v) Henvendelse fra Stutsborg. Når de møder vores ryttere i skoven, bliver der trods
gentagne henvendelser ikke trukket til siden, så Stutsborg kan komme forbi.
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Rideskolen tager det til efterretning og tager en snak med pigerne, rideskolens
underviser kan ikke genkende dette.
vi) Sendt ønske om regning til rideskolen for ponyleje ved første halvårs stævner.
Modtaget d.d
vii) Er der ønske om, at der laves rideskolestævner igen, eller rideskoleklasser til
stævnerne?
Ja tak!!!. Mange elever nåede ikke at blive tilmeldt, og muligheden for at ride mod
ligeværdige. Der er kun ønske om rideskole klasser, 1 eller 2 (LC og LD). Det er kun i
forbindelse med dressurstævnet
viii) Er alle rideskoleelever medlem af rideklubben? Til stævnerne finder vi flere, som ikke
er indmeldt. Vi ønsker derfor opdateret liste over elever på rideskolen. Mariann
kommer næste uge med en opdateret liste. Rideskolen foreslår, at en
indmeldingsblanket udfyldes sammen med tilmeldingen til rideskolen. Vil Sille printe
nye indmeldelsesblanketter og afleverer til rideskolen?
ix) Status for rideskolen, sættes på som fast punkt, når rideskolen deltager i
bestyrelsesmøderne.
Forslag til aktiviteter:
Trec hold undervisning
Undervisning i dagtimerne af f.eks. bo steder, ride terapi, skoler til teambuilding
Søndags undervisning
Åbent hus
Folder til skolerne
Hvordan fletter og shiner man sin hest
Terræn spring om søndagen
Undervisning/ teori om hesten
Ridemærker
x) Stævner og deraf anvendelse af baner
Der skal diskuteres på næste møde, hvorledes rideskolen kan deltage i stævner uden
at miste undervisning.
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4) Økonomi
a) 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 sidste mødt lykkedes det at få fat i Allerød Kommune, som fortalte at regnskab og
ansøgninger er godkendt. Vi afventer at pengene står på kontoen. Stadig intet nyt, forsat
dialog med kommunen vedr. tilskuddet.
Alle indkøb mm. sættes på pause indtil der er overført fra kommunen!

5) Meddelelser fra/til udvalg.
a) Baneudvalget
i) På sidste bestyrelsesmøde talte vi om mere vand, har baneudvalget nået at tale om
det? Dette er endnu ikke drøftet, da det ikke har været muligt at samle udvalget siden
sidste møde.
b) Stævneudvalget
Kæmpe ros til stævneudvalget der har lavet et overskud på knap 26.000 kr. for de to
stævner i juni!!
c) Juniorudvalg
Ej tilstede
d) Materialeudvalget
Finder en dato for en sensommer arbejdsdag
e) Hjemmesideudvalg
Styr på delen med æresmedlemmer. Afventer penge til face lift ifm. Kommunens tilskud
f) Bredde
Ej tilstede og intet nyt
g) Sikkerhedsrep.
Ej tilstede
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6) Medlemmer.
Bestyrelsen har fået en meget positiv tilkendegivelse fra nyt medlem omkring vores velkomst
procedure.
7) Meddelelser fra ejer.
Ejer ønsker at gøre bookning af det lille ridehus nemmere. Proceduren bliver en henvendelse
til ejer via sms, godkendelse, mobilpay til ejer og herefter lægger ejer bookningen på
HolmeNyt (facebook siden). Der kan max. bookes en uge frem samt bookning min. 24 timer
før. Skal derfor også opdateres på hjemmesiden

8) evt.
Afløb på den ene håndvask i er gået fra i kælderen er meldt til ejer, der er på sagen.
Der sendes et udkast ud til plan for planlægning af den nye ridehus/undervisnings plan til
stedets undervisere.

9) Fastsættelse af nyt bestyrelsesmøde.
Dato aftales på bestyrelsens facebook side, for at sikre størst mulig tilslutning. Dog forventes
der ikke bestyrelsesmøder før august grundet ferieafholdelse.

