Holmegårdens Rideklub
Sted og tid: torsdag d. 18. juni 2020 kl.18.00-19.30 i rytterstuen.

REFERET for bestyrelsesmøde
Deltagere: Line, Ulla,Sarah,Helle, Sill, Signe,
Referat: Ulla og Sarah

1. Valg af dirigent. Sarah valgt
2. Gennemgang og godkendelse af forrige referat godkendt
3. Bestyrelsesanliggender
a. Status på Covid-19 retningslinjer. Noget der skal ændres, opdateres eller udmeldes?
Det er nu tilladt at være to undervisere på banerne.
Rytterstuen er fortsat aflåst.
I forb. m. arrangementer står arrangør selv for reglementeret rengøring af lokalet.
b. Tilbagemelding fra ”udvalget” om retningslinjer for undervisningstilladelser og
tildeling af tider.skriv v. Povl og Line er godkendt og lægges ud på hjemmeside.
Udsendes desuden i forb. m. nye ansøgningsskemaer til underviserne
c. Mail: Træbomme på jorden. Skal de stadig sættes op? Ja, dette er reglen. Helle laver
skilt, der opsættes på banen.
d. Mail: Ulovlige spring? Se link til DRF. Skal der rettes henvendelse til underviserne?
Der skrives en mail til springunderviserne, der gør opmærksom på hvordan
springene skal opbygges. Lægges desuden link ud til artiklen på Holmenyt til selvspringere. Vi vægter sikkerheden højt i klubben og vil derfor ikke have farlige spring
på banen.
e. Mail: Markering af undervisningstider på online planen. Skal der rettes henvendelse
til underviserne?
Vi henstiller til, at planen bruges. Opfordrer derudover til, at kendt kørsel af banen
indskrives i planen.
f. Mundtlige henvendelser: Rideskolens brug af de store udendørs baner.
Nuværende aftale: det store ridehus mandag 20-21, onsdag 20-21 og lørdag
10-11. På onlineplanen står følgende: ”Hvis der er under 4 rideskoleryttere
rykkes der til det lille ridehus. Rideskolen har ikke den store udendørs
dressurbane, der bruger de 20x40 banen.”
Er der brug for yderligere ændringer til den nye plan efter sommerferien?
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Vi ønsker at planen fortsætter som hidtil, men at rideskolen kan bruge
springbane tirsdag 15.30-17.30. Vi anbefaler et øvet hold, der får lov at gå
på stor bane, når de er klar til at styre hestene.
4. Økonomi
a. Se revideret budget på hjemmesiden.
b. Sarah og Signe har endnu ikke haft mulighed for at mødes omkring bogføring.
c. 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 endnu ikke
fået svar.
d. Allerød Kommune: Vi har modtaget 125.000 i lokaletilskud og 31.000 i
aktivitetstilskud. Vi har kunne søge om og har modtaget 6000 kr mere end
budgetteret.

5. Klub
a. Ryttermærker. Overdrages planlægningen til rideskolen? Punkt udskydes
b. Har rideskolen brug for at ”booke” de store baner under ridelejrene?
Rideskolen kan lægge deres ridelejrinfo ud å Holmenyt, så pensionærerne ved
hvornår der er optaget på banerne samt på uv.plan

6. Meddelelser fra/til udvalg.
a. Baneudvalget.
i. Mail: Forslag om klatopsamling på springbanen. Ja tak – smid evt. klatterne
ud i skoven.
ii. Mundtligt fra rideskoleunderviseren: Kan der vandes og lægges mere
materiale på den lille dressurbane? Økonomi tjekkes
b. Stævneudvalget/Breddeudvalget/Juniorudvalg
i. Juni dressur stævne er også aflyst
ii. Miljøtræningskursus: 22. august eftermiddag i det store ridehus
iii. Førstehjælp til hesten: Onsdag den 16. september kl. 18.30 i rytterstuen.
iv. Bidprøvning event. Ønsker forslag til datoer. Der afholdes ikke pt. dette
event, men evt.arrangør kan kontakte bestyrelsen desangående.
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c. Materialeudvalget
i. ”Etage”-bomvognen er flyttet til den lille ridebane.
ii. Arbejdsdag? Vi afventer, at man må samles flere end på indeværende
tidspunkt.
d. Hjemmesideudvalg
e. Sikkerhedsrep. Beredskabsplan skal gennemgås og opdateres. Der skal sættes
beredsplaner op i alle stalde på synligt sted. Cille laver opslag med korrekt fodtøj.
Cille arbejder også på plan for sikkerhedsrepræsentanter.
7. Meddelelser fra ejer Povl ikke tilstede
8. evt. : Der har været alt for mange henvendelser personligt til bestyrelsesmedlemmer både i
stalden og privat på mail og sms/telefonopkald. Bestyrelsesmedlemmer færdes på gården
som privatpersoner og alle henvendelser skal ske på skrift til klubmail: Der skal forfattes en
mail med præcisering omkring roller og ansvar: Aktion Helle og Sara
Klubmailen skal deles mellem bestyrelsesmedlemmer. Aktion: Signe laver autoreply.
Forslag til næste bestyrelsesmøde: Der skal laves retningslinier til arrangementgodkendelser
– der er mange der gerne vil arrangere, men det opleves at der er for lang responstid til næste
bestyrelsesmøde.
Videoovervågning grundet indbrud i biler.

9. Fastsættelse af nyt bestyrelsesmøde. Onsdag den 8. juli kl 17:00-18:30.

