Holmegårdens Rideklub
Sted og tid: torsdag d. 12. september 2019 kl.18.00-20.00 i rytterstuen.

Referat for bestyrelsesmøde
Deltagere: Sille, Lars, Helle, Signe, Lykke, Line
Medlemmer: Anette og Matilde
Referat: Signe

1. Valg af dirigent. Signe
2. Gennemgang og godkendelse af forrige referat/siden sidst
a) Der er indkøbt børnespring De er meget fine! Pris: 3000kr.
b) Lars har bygget dommerskur Tak det er super flot! Ruden er netop sat i, og undgik
hakker og revner 😉
3. Bestyrelsesanliggender
a. Forretningsorden for bestyrelse underskrives af alle Glemt at printe, udskydes igen.
b. Godkendte undervisere:
Dressur: Leif, Vivi, Line, Lykke, Ole, Kirsten, Dulle, Signe.
Spring: Dulle, Ole og Signe
c. Kommende ridehusplan.
Alle ønskerne er samlet i et dokument, Signe sender det ud til alle godkendte
undervisere. Vi håber, at de 2 knuder kan løses underviserne imellem.
Hvis der er uenighed om tiderne – beslutter ejer og Lars.
Undervisermøder: Sille og Lars er rep for bestyrelsen, dressur og spring holdes
efter samme dag. Onsdag den 25. september kl. 19-20. ½ time til dressur og ½ time
til spring.
Sille sender udkast til mødeindkaldelse til bestyrelsesmailen.

4. Økonomi
a. Rideskolen ønsker et ringridningssæt. Pris ca 5500 kr.
Super god ide! Men det er dyr post, og vi kigger på det efter næste
stævneregnskab. Helle undersøger om vi kan finde noget brugt.
5. Klub
a. Den nye hjemmeside er oppe at køre. Kontingentet er rettet til normalpriser. Vi
mangler ca 40 profiler. Medbring lister fra staldene. Lister gennemgået, Signe, Helle
og Sille prikker.
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b. Ryttermærker, Sille laver udkast. Sille har booket rytterstue hos Bub og Povl. Sille
har lavet et super flot opslag! Lars lægger på hjemmesiden
c. Spejle i det store ridehus. MV polering har lavet stor afrensning. Hvad er planen nu?
Vi har været tilfredse med MV polering, men det bliver for dyrt at få kalkfjerner i
vandet, desværre. Povl indhenter tilbud.

d. Players1st spørgeskema. Score – de fleste 80-90/100. Så det er jo deligt!
Vi får lavest score på rengjorte toiletter og højtaler.
Kritik med toiletter sendes til ejer.
Lars undersøger hvad en ny højtaler udendørs koster.
e. Møde i distrikt 2
Line deltog, har sendt kursustilbud med Claus Toftegård ud på Holmenyt.
6. Meddelelser fra/til udvalg.
a. Baneudvalget Afretning på lørdag i det store ridehus, det er beklageligt at der blev
aflyst dagen før.
Kan drænene renses på udendørsbanerne? Der er godt nok store vandpytter efter
regn. Det undersøges.
b. Stævneudvalget Der var ikke ryddet op og rengjort efter ridelejrene i bagerste
rytterstue (opvask og gammel mad i køleskab).
Flere hjælpere ønskes til oprydning efter stævnet.
Stor ros til udvalget igen!!
Er i gang med planlægningen af Halloween stævne sammen med junior og
breddeudvalg.
c. Breddeudvalget De er i fuld gang med aktiviteter 😊
d. Juniorudvalg De er i fuld gang med aktiviteter 😊
e. Materialeudvalget Lars kigger på lågen ind til den store dressurbane.
Skuret skal males inden det bliver koldt og vådt.
f. Hjemmesideudvalg
g. Sikkerhedsrep.

7. Meddelelser fra ejer.
a. Eksterne ridehuskort. Månedskort/løse klip. Povl har lavet et forslag, som han
sender ud.
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8. Møde med Matilde og Anette kl. 19.30-20
Signe informerer Povl.
Anette og Matilde inviteres til bestyrelsesmødet i november.

9. Henvendelse fra medlem om trailerlæsning på den store p plads, foran det store ridehus.
Der er bekymring om sikkerhed for heste, mennesker og biler.
Henvendelsen sendes videre til ejer.
10. evt.
11. Fastsættelse af nyt bestyrelsesmøde. Søndag den 6. oktober 11.30-13.30

