Holmegårdens Rideklub
Sted og tid: søndag d. 6. oktober 2019 kl.11.30-13.30 i rytterstuen.

Dagsorden for bestyrelsesmøde
Deltagere: Helle, Line, Signe, Povl, Lars, Sille, Ulla
Referat: Ulla
1. Besøg af næstformanden i Allerød Idræts Union, Else Vad
a. Kort introduktion til AIU - hvad står de for, og hvad arbejder de med lige nu.
NB: Unglederkursus - Ulla i kraft af juniorudvalgsformand er interesseret i at
deltage i introduktionsmøde med henblik på evt. at få parthold / de ældre
ponyryttere i spil herude (ikke som undervisere men som ”eventmakers”. )
Følg Allerød Idræts Union på Facebook, der kan man følge med i aktiviteterne og
kommunikere med dennes bestyrelse.
b. Vil høre om Holmegårdens Rideklub
c. Er der særlige emner HGR ønsker AIU skal tage sig af?
Der er ikke umiddelbart noget, som AIU kan bidrage med i forhold til de projekter,
vi har gang i.
AIU vil gerne være orienteret om f.eks. høringer i forbindelse med skovstiprojektet,
der har været oppe nogle gange - kan evt. være medunderskriver på svar.
2. Valg af dirigent. Signe
3. Gennemgang og godkendelse af forrige referat - godkendt
4. Bestyrelsesanliggender
a. Forretningsorden for bestyrelse underskrives af alle - klaret
b. Kort tilbagemelding omkring undervisermøderne v/ Sille og Lars - mødet var fint,
Sille var mødeleder, ved eventuelle spørgsmål kan Sille kontaktes.
c. Efterfølgende er der kommet henvendelser omkring springtiderne.
Mia og Ole ønsker at udvide torsdagsspring til start kl 16
Vi foreslår at lave en prøveperionde på 3 torsdage, hvor springning start kl. 15.30 20.30, og hvis der er mange ryttere tilmeldt, så er det ok at der først er ryddet op kl.
21, således at andre ryttere har muligheden for at ride fra 21-21.45.
Eksterne ryttere skal venligst sørge for at oprette profil på vores hjemmeside og
tilmeldes ridehuskort hos Povl inden 21/10.
Prøveperioden: 10, 17 og 21 oktober. Vi evaluerer derefter.
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d. 3 ryttere har mundtligt udtrykt frustration over, at de ikke længere kan ride 21-22
torsdag aften - se ovenstående.
e: Skriftlig henvendelse fra medlem som ønsker pinderidning tirsdag aften. Der svares
på mail.

5. Økonomi
a: Op til sidste bestyrelsesmøde fik vi ønsker til materiel til rideskolen fra flere sider.
Alle ønskerne blev sendt til Povl med ønsket om, at rideskoleunderviserne og ejer
sammen laver en prioteret ønskeliste.
Rideskolens første prioritet er at få et ringridningssæt. Helle og Signe leder videre efter
et brugt sæt
b: Bogføringen er ikke i gang endnu på den nye hjemmeside.
6. Klub
a: Den nye hjemmeside - Vi mangler ca 30 profiler. Medbring lister fra staldene.
Når vi nu får tilmelding til Halloween-stævne/ryttermærke får vi muligvis nogle flere i
”nettet”.
b: Ryttermærker. Hvro mange er der tilmeldt? 14 pt tilmeldte. Luk tilmelding v. 16
deltagere. Prøvedag er ændret til 1 december efter 14. Undervisning starter torsdag i
uge 43.
c: Spejle i det store ridehus. MV polering har lavet stor afrensning. Vi har været
tilfredse med MV polering, men det bliver for dyrt at få kalkfjerner i vandet,
desværre. Povl indhenter tilbud. Vi får besøg mandag eftermiddag.
d: Players1st spørgeskema, lavet for 2 stævner. Signe og Helle deltager i møde med
DRF.
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7. Meddelelser fra/til udvalg.
a. Baneudvalget. Kan der renses dræn på udendørsbanerne?
b. Stævneudvalget/Breddeudvalget/Juniorudvalg
Ønsker at lave Halloween stævne søndag den 17. november Godkendt! Dulle er informeret, og får i stedet mulighed for at lægge
springundervisningen lørdag d. 16/11 kl 15-18.
c. Materialeudvalget - springmateriel skal ind, Lars indkalder til
miniarbejdsdag.
Det nye skur skal desuden males.
Nye højttalere - vi forsøger at få kontakt med en lydmand, der kan hjælpe.
Toiletterne skal have et lille makeup løft. Hylder, blomst, nyt spejl og måske
maling
d. Hjemmesideudvalg – Lars indkalder til møde i november til at gennemgå
alle mangler.
e. Sikkerhedsrep

8. Meddelelser fra ejer.
a: Eksterne ridehuskort. Månedskort/løse klip - husk at ridehuskortet følger
hesten. Nye retningslinjer for ridehuskort vedhæftes referatet.
9. Møde med Rikke. Se punkt 4.
10. Eventuelt
Der lægges en kalender ud for rytterstuen.
Helle foreslår at toiletterne bliver shinet op. Der har været kommentarer på, at
toiletterne ikke er lækre under stævner. Evt. som et punkt på hjælperlisten.
11: Fastsættelse af nyt bestyrelsesmøde.
Ulla og Signe holder møde med Anette og Mathilde i november
Næste bestyrelsesmøde lægger vi i januar incl middag, dato følger.
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VEDHÆFTET TIL REFERAT:
Holmegården 07-09 2019

Ridekort på Holmegården.
Ridekort giver adgang til ridehus og baner i åbningstiden med de begrænsninger, der er
(undervisning mm ),samt de begrænsninger der følger af typen af ridekort. Ridekortet købes til
hesten.
For alle ryttere som har heste opstaldet opstaldet på Holmegården
Ridekortet opkræves sammen med opstaldningsprisen. Kortet koster 130 kr om måneden.
Udefra kommende ryttere som får undervisning på Holmegården mere end 4 gange om
måneden:
Ridekortet koster 425 kr om måneden. Kortet giver adgang til Holmegårdens ridehuse og baner i
åbningstiden.
Udefra kommende ryttere som får undervisning op til 4 gange om måneden:
Kan tegne et miniridekort til 200 kr om måneden. Hvis man modtager både dressur og
springundervisning skal man tegne et ridehuskort til 425 om måneden uanset antal gange.
Udefra kommende rytter som kun er her en enkel gang om måneden betaler 50 kr pr gang
på mobilpay 72141
Hvis man rider på Holmegårdens baner, skal man som hovedregel være aktiv medlem af
Holmegårdens Rideklub (tilmelding på www.hgr.dk)
Ridekort kan købes ved at sende en mail til Post@holmegaarden.dk
Med oplysning om: Navn, hestens navn, telefonnr. og om man ønsker
ridekort eller miniridekort. Kortet kan også købes på Holmegården. Henv. til Bub eller Povl.
Kortet kan opsiges med en måneds varsel.
Vi håber, I får mange gode ridetimer på Holmegården!
Venlig hilsen
Holmegårdens Rideklub og Ejer

Holmegårdens Rideklub
Sted og tid: søndag d. 6. oktober 2019 kl.11.30-13.30 i rytterstuen.

Ridekort på Holmegården
Navn____________________________________________

Hestens navn_____________________________________

Tlf.nr.:___________________________________________

Mail:___________________________________________
Jeg ønsker at oprette et ridekort ( sæt kryds ved hvilken type):
(

) Ridehuskort til 425 kr. om måneden

Eller
(

) Miniridekort til 200 kr. om måneden

Startdato___________________________
Jeg er blevet skriftligt orienteret om vilkårene for ridekort og er
orienteret om regler for færden på Holmegården, som findes på
hjemmesiden www.hgr.dk
Underskrift

