Holmegårdens Rideklub
Sted og tid: Tirsdag d.23. jan. 2018 kl.19-21 i rytterstuen.

Referat for bestyrelsesmøde
Deltagere: Signe, Karina, Helle, Sille, Povl, Cecilie, Pernille, Lars
1. Valg af dirigent. Lars
2. Gennemgang og godkendelse af forrige referat. (Først lagt på hjemmesiden 29/1, pga.
opdateringsudfordringer på hjemmesiden, men har ligget på Holmenyt.)
a. Er folderen/reglerne hængt op? Sille følger op på det.
b. Er kalenderen til rytterstuen hængt op? Er klar, skal bare hænges op Cecilie følger
op på det.
c. Beredskabsplaner, er de hængt op? Sille følger op på det.
3. Bestyrelsesanliggender
a. Mediepolitik, udsendt af Sille. Meget fin! Vedtaget, skal på hjemmeside og
Holmenyt, samt hænges op.
b. Indkaldelse til generalforsamling. Udkast vedhæftet sammen med denne
dagsorden. Godkendt, dog mangler juniorudvalgsmedlemmer og
championatsvindere.
c. Da interessen til søndagsspringning har været større over en længere periode,
opfordrer bestyrelsen underviseren samt andre underviser i samme situation til at
søge om udvidelse af undervisningstiden, således ridehusplanen giver et mere
retvisende billede af den aktuelle brug. Dette vil samtidig give et bedre overblik
over tiderne, når der lægges kurser, undervisning o.l.
Opfordringen er videregivet mundtlig til den pågældende underviser af et
bestyrelsesmedlem.
d. Ændring af torsdagsspringningens faste tid i juleferien. Der er sendt mail fra
underviseren, men den er desværre ikke blevet besvaret. Ændringer i fast
undervisningstid skal godkendes inden det rykkes, beklageligt at mailen ikke er set i
god nok tid.
e. Retningslinjer for tildeling af undervisningstid og undervisningstilladelser. Udkast
vedhæftet sammen med denne dagsorden. Rykkes til næste møde pga. manglende
tid her til aften.
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f. Ridning uden hjelm 2. juledag
Bestyrelsen sender en skriftlig advarsel til rytteren.

4. Økonomi
a. Regnskab 2017
Mangler at betale erhvervsmiljø afgift. Povl har fået en samlet regning, sender
regning til Signe på klubbens andel.
Der mangler en faktura fra Nets.
Ellers godkendt af bestyrelsen.
b. Budget 2018
Faldende kontingenter – kan vi gøre noget, skal kontingentet sættes op? Flere har
dog meldt sig ind som stævnemedlemmer.
Bestyrelsen overvejer om noget af opsparingen skal bruges. Er der nogle ønsker eller
mangler. Prisniveau 50.000. Signe opretter spørgeskema til ønsker på Holmenyt, og
laver budgetforslag ud fra det.
c. Kontingent indbetalinger 2018
Medlemslister gennemgået.
5. Klub
a. Lyserødt stævne. Telefonisk henvendelse fra Kræftens Bekæmpelse fredag den 12.
januar om manglende betaling 2015, 2016 og 2017.
i. Møde med Christina Kolter kl 20.30
Kræftens bekæmpelse og Christina Kolter fortæller, at der er overført ca.
19.770 kr. for 2017 den 22. januar 2018.
Aftale:
Christian Kolter sender følgende:


kontoudskrift for 2017 og evt. regnskab 2017 til klubbens mail



billede af bankoverførsel fra 2015 (19.109 kr.) og 2016 (34.900 kr.)



mail med bekræftelse fra Kræftens Bekæmpelse for overført beløb fra
2017
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b. Terrænkursus, er det undersøgt hvem der i klubben ønsker at deltage?
Ikke relevant længere.
c. Planlægning af dressurdommerkursus er i fuld gang. Fuldt booket med venteliste.
Det gik godt!
d. Miljøtræningskursus er godkendt til lørdag den 3. marts.
e. Forslag: Når der er mange i det store ridehus, skridtes der kun til på venstre volte.
Mail sendes til undervisere: Kunne I prøve det af, hvis der er kaotisk i ridehuset? Vil I
lægge mærke til om det gør en forskel?

6. Meddelelser fra/til udvalg.
a. Baneudvalget
Nyt sand i det lille ridehus.
b. Stævneudvalget
Ønsker fra Stævneudvalget.
Ny computer (den gamle kan snart ikke mere)
Ur til sekretariat
Stort skilt m sekretariat
Special kabeller til modtager (trådløs micro), så den kan stå i vindue.
Ekstra rive til spring (god og solid model)
Veste/toppe til stævne personalet (stævnecertificering)
Førstehjælpskasse til hest og rytter. (Købt på 2017 regnskab. Hesteførstehjælp ligger
hos Bub og Povl – flyttes til rytterstuen) Der lægges en i rytterstuen og en i sekretariat.
Skriv gerne til bestyrelsen, hvis du tager noget, så der kan fyldes op igen.
Reparationer/arbejdsdag:
Rep. af trappe ved cafeterias bagdør
Dommer vogn rep. af vindue mm
Stort vindue i sekretariat
Dommerhus/afskærmning til indendørs stævnerne (skal bruge hvis vi skal holde
indendørs stævner, planer om 2)
Materiale udvalget:
Sikkerhedsholder til spring (Købt i 2017?)

c.
d.
e.
f.
g.

Juniorudvalg
Materialeudvalget
Hjemmesideudvalg
Bredde
Sikkerhedsrep.
i. Bølgebomme. Der er talt om at der skulle laves opsatser til dem over
barrieren.
ii. Bom faldet ned af barrieren i det store ridehus foran hest.
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iii. Modtaget brev og vest, klubben har mulighed for at tilmelde sig
”Hjerteløber”. Vi hænger vesten op, og opfordrer alle til at tilmelde sig som
hjerterløber.
7. Medlemmer.
a. Henvendelse fra stoppet rideskoleelev om tilbagebetaling af kontingent. Vi tilbagebetaler kontingentet.
b. Registrering af æresmedlemmer, hvordan gør vi det? Kontakt til Klubmodul? Lars
kontakter Klubmodul
c. Henvendelse fra medlem om, at der ryges i det store ridehus, til hest og i porten til
det lille ridehus. Vi minder om, at der ikke ryges i staldene, i rytterstuen, i
ridehusene, i portene og foran foderrummet ved hovedstalden.
Der ryges ikke til hest!
Cigaretskodder skal i askebægere eller skraldespandene.
Der må ryges udendørs, og under halvtaget foran rytterstuen.
8. Meddelelser fra ejer. Nyt lys i det lille ridehus.
9. Fysiske rammer. Intet nyt.
10. evt.
Portåbning i det store ridehus. Vi vil gerne opfordre, at man giver besked, før man åbner
eller åbner porten forsigtigt for at tjekke om der er frit ved ”badebroen”.
Vi sætter skilt op på porten.
11. Fastsættelse af nyt bestyrelsesmøde.
Tirsdag den 27. februar 2018 kl 18.

