Holmegårdens Rideklub
Sted og tid: onsdag d.12. juni 2019 kl.18.30-20.30 i rytterstuen.

Referat for bestyrelsesmøde
Deltagere: Lars, Lykke, Signe, Ulla, (Povl kommer kl. 19)
Afbud: Sille, Helle, Line
Forplejning: Ulla
Referat: Ulla

1. Valg af dirigent. Signe
2. Gennemgang og godkendelse af forrige referat.
a. Rytterstue - sofabordet skal fjernes, da det er i stykker. Hvem gør det?
Klares til arbejdsdag
3. Bestyrelsesanliggender
a. Forretningsorden for bestyrelse underskrives af alle.
Alle er ikke til stede, derfor skydes dette.
4. Økonomi
a. Klubben har dækket ponyleje til indendørsstævnet og springstævnet.
b. Den nye hjemmeside er betalt
c. Forespørgsel på om klubben vil melde sig ind i Parasport (Dorte Høst). Det vil koste
klubben 1000 kr. årligt, og vi skal opkræve vores paramedlemmer yderligere 100 kr.
årligt.
Dette er godkendt. Dorte tilmelder klubben.
5. Klub
a. Klubben er udtaget til kritisk revision igen i år på baggrund af anmeldelse af
tidligere rideskoleforpagter Pia Christiansen for forkert brug af kommunalt
tilskud. Bilagsmappen gennemgås til bestyrelsesmødet, så alle er opdateret om
de stillede krav til dokumentation.
Kommunen kommer på besøg mandag den 17. juni kl. 15-17. Bagerste rytterstue
er derfor booket. Lykke, Ulla og Signe deltager, viser rundt og gennemgår bilag.
b. Jem og Fix har opfordret til os til at ansøge om materialer til et byggeprojekt, fx
overdækning af rotunde.
Lykke (Anders) vil gerne tilbyde at lave myndighedsprojekt til kommunen.
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c. Klubben er tilmeldt i Aktiv Fritid august. Signe har lavet opslag på Holmenyt,
mange har meldt sig som hjælpere, så dejligt!
Vi har fået plads nr. 54 – ligger ved Netto/Apoteket.
d. Ryttermærker, Sille laver udkast. Udskydes
6. Meddelelser fra/til udvalg.
a. Baneudvalget – intet nyt
b. Stævneudvalget - der har været afholdt springstævne.
c. Breddeudvalget
i. Har afholdt pinsetur
ii. Christine vil gerne arrangere miljøtræningskursus, da det var et stort ønske
fra medlemmerne. Der er forhånds booket en søndag i september (29/9), så
den skyndte vi os at booke. Der er tilmeldt. Tid kl. 8.30 -13.30.
Christine undersøger om kurset kan flyttes kurset til lørdag i stedet. Hvis
dette ikke kan lade sig gøre, så bedes Ole om at undlade at undervise
denne dag, således at Dulle kan – hvis hun vil – starte sin undervisning kl.
14.
Lykke informerer Ole. Signe informerer Dulle.
d. Juniorudvalg
Der er opstillet automat, indkøbt forlængerledning og Ulla har skrevet opslag på
FB-siderne.
e. Materialeudvalget
Arbejdsweekend d. 15 og 16 juni – se opslag på Holmenyt. Der er indkøbt
materiale, Bub står for forplejning.
f. Hjemmesideudvalg. Lars er i færd med at lægge dokumenter ind.
Mangler småting før den nye hjemmeside er klar.
g. Sikkerhedsrep.
7. Medlemmer.
8. Meddelelser fra ejer.
Eksterne ridehuskort. Månedskort/løse klip.
9. Fysiske rammer.
10. evt.
11. Signe udsender ansøgningsskemaer til undervisningstilladelser i løbet af skolernes
sommerferie..
12. Fastsættelse af nyt bestyrelsesmøde. 7. august kl. 18.30

