Holmegårdens Rideklub
Sted og tid: onsdag d.7. august 2019 kl.18.30-20.30 i rytterstuen.

Dagsorden for bestyrelsesmøde
Deltagere: Helle, Sille, Signe, Lykke, Line, Wiliam 😊, Ulla, Povl, Lars
Referat: Ulla

1. Valg af dirigent. Signe
2. Gennemgang og godkendelse af forrige referat. Godkendt
3. Bestyrelsesanliggender
a. Forretningsorden for bestyrelse underskrives af alle. Udskydes
b. Henvendelse fra medlemmer om uetisk ridning. Udkast til skriftlig påtale vedhæftet
indkaldelsen til dagsordenen.
Der er siden kommet yderligere henvendelse fra DRF-official om farlige ridning.
Beslutning: Vi indkalder parterne til møde.
c. Forslag til ændring af lejekontrakt efter anbefaling fra den kritiske revision. Sendes
inden bestyrelsesmødet. Godkendt
d. Kommende ridehusplan. Møder med undervisere. Krav til undervisere. Udkast til
plan tages med til næste bestyrelsesmøde.
4. Økonomi
a. Der er modtaget lokale- og aktivitetstilskud fra Allerød Kommune. Dette er højere
end vi har budgetteret med!
b. Lykke har udsendt halvårsregnskab. Gennemgåes. Godkendt
c. Klubben har købt 4 nye veste til de mindste.OK
d. Klubmodul fastholder, at deres tilbud ikke var på 6000kr, som skrevet men på
7500kr. Hvordan forholder bestyrelsen sig til det? Bestyrelsen er enige i, at det
aftalte beløb er 6000kr.
e. Regning fra Parasport endnu ikke modtaget.
f. Der er blevet ansøgt og bevilliget penge til Marias forsatte uddannelse fra DIF og
DGI’s foreningspujle
g. Povl og Bub ønsker et børnespring eller 2 mere. Helle tjekker for
secondhandmulighed, ellers indkøber Signe 3 spring for 3500 kr.
h. Rideskolen ønsker et ringridningssæt.Vi afventer, at Cecilie giver os en pris-ide.
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5. Klub
a. Klubben har gennemgået kritisk revision, og alt blev godkendt. Der blev foreslået et
par ændringer, som muligvis ville udløse højere tilskud.
Ullas referat fra mødet vedhæftet indkaldelse til bestyrelsesmødet.
b. Den nye hjemmeside er oppe at køre. Nogle forslag til ændringer? Noget der
mangler?
Liste med sponsorer evt. under menupunkt Stævner
”Webshop” med mulighed for at indkøbe klubtøj. Ulla og Signe kigger på det.
Bestyrelsen beslutter at de ugentlige springtider ikke længere lægges på
hjemmesiden, men kun på Holmenyt.

c. Kontakt til Klubmodul, så vi kan få adgang til gamle regnskaber og medlemslister.
Der rykkes
d. Klubben er tilmeldt i Aktiv Fritid august. Signe har lavet opslag på Holmenyt, mange
har meldt sig som hjælpere, så dejligt!
Skal hjælperne have ens tøj på? Har vi så vi kan give alle en t-shirt?
Beslutning: Alle hjælpere får t-shirt med HGR-logo. Er i gang med at blive bestilt.
e. Ryttermærker, Sille laver udkast.
Beslutning: Vi sætter Ridemærke 1 i gang med max.8 elever. Klubben yder tilskud,
således at brugerbetaling kan holdes nede på 150 kr.
Forældre vil være velkomne deltagere - gratis.
For evt. udefrakommende ryttere er prisen 625 kr
f. Breddekursus - må ikke medlemmer deltage? Ja - med en merpris på 100 kr.
g. Spejle i det store ridehus. MV polering har svært ved at holde spejlene pæne, især i
midten. Ham der senest var der, anbefalede en større kalkrensning og at slukke/
flytte de yderste sprinklere.
Povl har aftalt med personalet, at de overtager pudsningen efter den
professionelle kalkafrensning.
Vi afregner på timebasis.

Holmegårdens Rideklub
Sted og tid: onsdag d.7. august 2019 kl.18.30-20.30 i rytterstuen.

h. Jordtræning i det store ridehus og den store ridebane.
Bestyrelsen har oplevet flere farlige situationer med jordtræning. Bestyrelsen
vedtager derfor, at ryttere kun må træne heste fra jorden i det store ridehus og på
den store dressurbane, hvis der ikke er andre ryttere.
Dvs. at jordarbejdende ryttere skal forlade banen, når andre rider ind på banen.
Der må stadig gerne trækkes med hestene på hovslaget, selvom der er andre
ryttere.
Dette skrives ind i klubbens samlede regelsæt

6. Meddelelser fra/til udvalg.
a. Baneudvalget
Signe: Siden jeg kom hjem fra ferie, har jeg fået mange henvendelser om bunden i
det store ridehus. Huller. Buller. Ujævn. Får baneudvalget beskederne? Kunne det
være en ide med opdateringer på Holmenyt fra baneudvalget en gang imellem?
Er allerede sket- tak for det!
Helle: Forslag om, at b-banen sættes op en uge inden dressurstævne, så ryttere kan
vænne sig til den. Helle clearer med springunderviserne, der vil blive berørt.
b. Stævneudvalget – I er piv-seje!
c. Breddeudvalget – Kursus på vej
d. Juniorudvalg - Ulla har planer om et Lær at tegne heste-arrangement.
Der er opstillet automat. Driller vist lidt. Den får en chance mere, men skal ikke
bøvle for meget, før vi afmelder den igen.
e. Materialeudvalget
f. Hjemmesideudvalg
g. Sikkerhedsrep.
7. Medlemmer.
a. Vi skal have de sidste oprettet på hjemmesiden. Strategi? Hvornår skal der spises is
igen? Rideskolen kunne få en infoseddel i den første uge.
Kontingentet sættes op til normalpris i uge 34
Vi er opsøgende i vores stalde, så alle bliver oprettet hurtigst muligt.
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b. Christine ønsker at have paller til miljøtræning stående.
Af sikkerhedsmæssige årsager afviser vi anmodningen, men spørger Christine om
hvad hun evt. kunne bruge i stedet / hvilke træningsredskab hun mangler, og ser,
om vi kan imødekomme på anden måde.

8. Meddelelser fra ejer.
a. Eksterne ridehuskort. Månedskort/løse klip. Der strammes op! Undervisere husk at
melde til Povl, hvis I har ryttere ude fra.
9. Fysiske rammer.
10. evt. Line vil gerne afholde et arrangement 7/9. Godkendt, samme aftaler som sidst.
11. Fastsættelse af nyt bestyrelsesmøde.
Torsdag d. 12 september kl. 18.30-20.30
Referat: Ulla

