Holmegårdens Rideklub
Sted og tid: tirsdag d. 8/1 2019 kl.18.30-21 i Bub og Povl, hvor vi starter med at spise.

Referat for bestyrelsesmøde
Deltagere: Povl, Lars, Signe, Sille, Karina, Pernille, Helle
1. Valg af dirigent. Signe
2. Gennemgang og godkendelse af forrige referat. Godkendt
3. Bestyrelsesanliggender
a. Generalforsamling Dagsordenen skal laves og udsendes (Signe)
Det medførte en snak om formandsposten. Pernille stopper i bestyrelsen ved
generalforsamlingen og Cecilie er fuldtidsansat af Bub og Povl.
Signe tilbød at tage formandsposten, da Lykke havde tilbudt at indtræde som
kasserer.
Er der medlemmer, som ønsker at indtræde som formand hører bestyrelsen gerne
fra dem.
Der kommer også til at mangle et bestyrelsesmedlem, her har Ulla Taylor tilbudt
sig.
4. Økonomi
a. Regnskab Mangler kun at bogføre sidste stævne. Umiddelbart ser det ud til, at vi
får et underskud som er mindre end budgetteret.
b. Budget
Der blev talt om medlemsønskerne i spørgeskemaet fra Holmenyt. Følgende vil
bestyrelsen forsøge at tilgodese uden brug af opsparing.


Tanke og pumpe til vandopsamling. Helle undersøger priser



Gennemspuling af eksisterende drev på udendørsbanerne.



Transportabelt vandingsanlæg



Ryttermærker

5. Klub
a. Medlemmer, status osv
Der er kommet en del nye medlemmer fra rideskolen – velkommen til dem. Det
har været en stor hjælp, at rideskolen har lavet indmeldelsesblanketter som både
gælder rideskole og rideklub.

Holmegårdens Rideklub
Sted og tid: tirsdag d. 8/1 2019 kl.18.30-21 i Bub og Povl, hvor vi starter med at spise.

Lars har sendt rykkere ud til de registrerede medlemmer som ikke har betalt
kontingent endnu.
Signe har modtaget klager over gebyret, der er for betaling af kontingent via
bankoverførsel.
Signe og Lars holder ”spørgetime” på søndag kl 13-14, slås op på facebook.
Opfordring til at nye pensionærer får meldt sig ind.
Snak om ”Holmenyt” og den øgede mængde anmodninger fra ikke-medlemmer.
Hvis ikke man selv eller et familiemedlem står med medlemslisten, kommer man
ikke på Holmenyt.
Lars og Signe bruger utroligt meget tid på kontingenterne i december og januar –
frivilligt og ulønnet arbejde. Opfordring til at deres mails besvares og i en god,
sober tone. Lars og Signe orienterer blot om rideklubbens regler.
6. Meddelelser fra/til udvalg.
a. Baneudvalget
b. Stævneudvalget
Arbejder på stævnedatoer.
Går med tanker om et fastelavnsstævne.
Opfordring fra kasseren om at mobilepay kun bruges til cafetariekøb, og en
nødløsning til indskud. Hjemmesiden kan bruges til at oprette events, og der kan
betales via hjemmesiden.
c. Juniorudvalg
Der blev opfordret til forskellige aktiviteter
d. Materialeudvalget
Dulle har sendt forskellige ønsker om springmateriel til bestyrelsen.
e. Hjemmesideudvalg
Der er bestilt facelift til hjemmesiden. Der er ikke noget nyt, regningen er ikke
dukket op endnu.
f. Bredde
I lyset af de uheld som er sket, arbejder udvalget på at lave en fald-teknik kursus.
Her skal man kunne lære forskellige øvelser, som man skal træne jævnligt
hjemme.
g. Sikkerhedsrep.
Snak om de uheld som er sket i det nye år.

Holmegårdens Rideklub
Sted og tid: tirsdag d. 8/1 2019 kl.18.30-21 i Bub og Povl, hvor vi starter med at spise.

7. Medlemmer
a. Forslag fra medlem om muligheden for lease eller købe en skridt maskine
Spændende tilbud. Vi er i tvivl om behovet er stort nok til at maskine skal dække
udgifterne. Snak om udendørs/indendørs, daglig vedligehold, administration mm.
Vi ønsker en lille cost- benefit undersøgelse inden vi evt går videre. Kommer ikke
på budgettet.

8. Meddelelser fra ejer. Har overtaget rideskolen igen.
9. Fysiske rammer. Ejer udfylder hullerne i travbanen ned mod Stald Nielsen.
10. evt.
Alle er selvfølgelig meget berørte af de uheld, som der har været i det nye år. Tak til de
medlemmer som har været til stede og har hjulpet. Også så ambulancen ikke kører
forkert. Hele bestyrelsen sender varme tanker til Gitte og Jette!

Snak om trængsel i det store ridehus. I denne mørke, kolde og våde tid er vi ofte mange i
det store ridehus samtidig. Vi vil gerne opfordre alle til at passe på hinanden, give plads,
vise hensyn og kigge op.

11. Fastsættelse af nyt bestyrelsesmøde. Vi mødes ½ time før generalforsamlingen.

