Holmegårdens Rideklub
Sted og tid:onsdag d. 15. juli 2020 kl.16.00-17.30 i rytterstuen.

Dagsorden for bestyrelsesmøde
Deltagere: Sarah, Ulla, Signe, Sille – afbud fra Helle.
Referat: Ulla

1. Valg af dirigent. Sarah
2. Gennemgang og godkendelse af forrige referat Godkendt
3. Forslag om klatopsamling på springbanen. Er det meldt ud? Helle skilte op om klatopsætning, Charlotte Buhl laver opslag på FB-siderne.
a.
4. Bestyrelsesanliggender
a. Er der brug for yderligere ændringer til den nye plan efter sommerferien?
Rytterstuen er åben igen, automaten kører. Klubben påtager sig ikke extra
rengøring i rytterstuen men opfordrer til fortsat mest muligt udendørs ophold.
5. Økonomi
a. Halvårsregnskab - gennemgået
b. Budgettet justeres igen – se revideret budget vedlagt. Baneudvalg skal indhente
tilbud på dræn, som vi vil prioritere at få igangsat, hvis vi får overskud på
kommende stævner ( forventeligt). Vi beder om tilbagemelding fra de forskellige
udvalg hvorvidt I vil frasige Jer årets (budgetterede) forplejningsvederlag.
c. Orienterende:Klubben har søgt om økonomisk coronastøtte fra DIF og DGI. Det kan
vi ansøge om på baggrund af aflyste arrangementer. Der er søgt om ca 40.000. Vi
har modtaget 16.020
d. Orienterende:Allerød Kommune: Vi har modtaget ekstra midler til afholdelse af
junioraktiviteter.
6. Klub
a. Ryttermærker. Overdrages planlægningen til rideskolen? Sille taler med Bub og
Povl.
b. Undervisningsansøgninger. Sendes ud via klubmailen og lægges på hjemmesiden.
Ansøgningsfrist søndag den 16. august
7. Meddelelser fra/til udvalg.
a. Baneudvalget. Der skal indkøbes et udendørs ur .
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b. Stævneudvalget/Breddeudvalget/Juniorudvalg NB: Husk at invietere alle
medlemmer til møderne!
c. Materialeudvalget Arbjedsdag- dato kommer
d. Hjemmesideudvalg e. Sikkerhedsrep. Vi søger om nye ridehjelme til rideskolen.
8. Meddelelser fra ejer.
9. evt. Der skal indhentes børneattest på hhv. Lasse og Clara. Det klarer Lars.
Undervisningstilladelses-ansøgninger udsendes snart.
10. Fastsættelse af nyt bestyrelsesmøde. D. 18-8 18.30

