Holmegårdens Rideklub
Sted og tid: søndag d. 6. maj 2018 kl.14-16 i rytterstuen.

Referat for bestyrelsesmøde
Deltagere: Helle, Karina, Lars, Povl, Sille, Signe
1) Valg af dirigent. Lars

2) Gennemgang og godkendelse af forrige referat.
a) Er folderen/reglerne hængt op? Vi laver den som bog, Sille sætter kopimaskinen i gang.
Redigering af bogen er i gang. Signe og Sille kigger på formulering.
b) Er kalenderen til rytterstuen hængt op? Cecilie fraværende.
c) Er beredskabsplanerne hængt op? Printes i A3 til ridehusene, A4 til staldene.
d) Er mediepolitikken hængt op og sendt ud? Printet og klar. Skal på hjemmeside og facebook.
e) Afklaring på registrering af æresmedlemmer på Klubmodul? Lars taler med klubmodul.
Afventer klubmodul.

3) Bestyrelsesanliggender
a) Evaluering af generalforsamling og godkendelse af referat. God generalforsamling! Referat
godkendt og lægges på hjemmesiden.
b) Opfølgning på Lyserød Lørdag. Der er indgivet en politianmeldelse for manglende betaling
for arrangementerne i 2015 og 2016. Kræftens Bekæmpelse bakker op, og har orienteret
om at det er et brud på markedsføringsloven at bruge deres logo mm, når der ikke er
overført penge.
Skal orientere vi sponsorerne? Vi afventer politiets efterforskning.
Tilføjelse til anmeldelse: manglende betaling i 2013 og 2014?
c) E-boks. Hvordan får vi adgang igen? Lars kontakter E-boks.
d) Sponsorat Brogaarden, Helle orienterer. Meget spændende! Nogle regler vi lige skal have
helt på plads. Lars og Helle tager et møde med dem.
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e) Persondataloven. Signe har søgt om deltagelse på et gratis kursus, afventer svar. Der er
tvivl om hvorvidt at klubben vil blive underlagt de nye regler.
f) Herpes virus. Klubben bliver via Holmenyt opfordret til at tage/lave forholdsregler.
Vi følger Stutsborg, se opslag på facebook. Povl sætter skilt op i indkørsel og ridehuse. Signe og
Povl skriver rundt til alle på lørdag om hvorvidt vi udsætter.
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4) Økonomi
a) Der er kommet ønsker til indkøb, se videresendt mail. (Signe: Nogle ønsker afvises, da de
skulle tages fra stævneudvalgets ekstra bevilligede midler.
Vi afventer ønsker fra rideskolen og planen fra juniorudvalget før at vi fordeler midlerne. Vi
skubber det til næste møde, så vi kan nå at høre fra rideskole og juniorudvalg.
b) Stævneudvalget har indkøbt for det meste af det afsatte beløb. Det nye dommerskur i det
store ridehus bliver stående.
c) Der har været besøg af elektriker, vi afventer skriftligt tilbud. Undersøger om vi også kan få
strøm i springdommerskur.
d) MobilePay (Signe har oprettet klubben, afventer godkendelse fra MobilePay).
e) 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.
f) Klubben er udtaget til kritisk revision. Mangler referat, og endelig juniorprocent fra
stævnerne. Stævneprocenten er næsten plads. Referatet er klar.
g) DIF og DGI’s foreningspuljer. Skal vi søge? Lars og Pernille følger op på det.

5) Meddelelser fra/til udvalg.
a) Baneudvalget Vi har fået mere flis til både dressur og springbane. Skal ud inden stævnet 3.
juni.
b) Stævneudvalget
i) Synlighed i brug af penge fra overskud fra stævnerne (kan bruges som gulerod til
hjælperne) Der laves flere opslag med indkøb.
God ide med grillaften.
c) Juniorudvalg Holder møde næste søndag. Sender efterfølgende en mail med ønsker til
rideklubbens mail.
d) Materialeudvalget
i) Stævneudvalget har afholdt en miniarbejdsdag. Tusind tak for hjælpen til alle som
deltog!
ii) Der har ikke været møde i udvalget. Lars foreslår 19. maj.
e) Hjemmesideudvalg
i) Der var ikke været møde i udvalget.
f) Bredde
i) Afholder TREC arrangement søndag den 6. maj i både rytterstuen og på springbanen,
g) Sikkerhedsrep.
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6) Medlemmer.
a) Der er meget få rideskoleelever, som melder sig ind. Der er flere forældre, som ønsker
medlemskab på Holmenyt, og vi kan derved se at deres børn ikke er meldt ind. Bliver
indmeldelsesblanketterne udfyldt? Hvor bliver de udfyldte lagt? Sille lægger en stak
indmeldelsessedler til rideskolen.
b) Brug af rytterstuen. Rengøring. Mangler plader i ovne mm. Povl har indført et depositum på
500kr ved lån af rytterstue, fx ved fødselsdage. Arbejder på at få nye komfurer.
c) Dressurkursus Helle forsøger at arrangere programridningskursus.

7) Meddelelser fra ejer.
a) Rytterstuen er lukket til privat arrangement 4.+5. maj 2018 Rengøring godkendt.

8) evt.

9) Fastsættelse af nyt bestyrelsesmøde. Tirsdag den 12. juni kl 19-21

