Holmegårdens Rideklub
Sted og tid: Rytterstuen/teams d. 4 maj 21

Dagsorden for bestyrelsesmøde
Deltagere Sille, Helle, Lars, Ulla, Sarah, Povl
Referat: Ulla

1. Valg af dirigent. Lars
2. Gennemgang og godkendelse af forrige referat: Godkendt
3. Bestyrelsesanliggender – invitation til dialogmøde fritidsområdet 12 maj. Vi deltager ikke,
Ulla melder afbud.
A: Ønske fra ponymødre ang. Katrine Halkjær: Søg undervisningstilladelse til august, skriv
hvor mange ryttere, du ca. kan stille med.
NB: Næste bestyrelsesmøde tager vi uv.tilladelserne op.
4. Økonomi (Sarah) Kvartalsregnskabet er klar. Vi er ”on target” stadigvæk.
Stævne: (Helle) Omkring 24.000 i overskud
5. Klub
A: Regler for medlemmer/ridehuskort udefra:
Der kan ikke længere købe enkeltdags-kort. Dette indføres for at der kan gives hurtig besked til rette
vedkommende i forhold til Corona restriktioner samt Herpes og lignende.
Man kan enten købe 1g/uge - 200 kr eller ad lib. 475 kr. Der skal være styr på kort før man ankommer til
HGR. Dette søger man hos Povl.

B: Rep af højtalere/microfoner evt en højtaler mere ved springdommerhuset:
Povl bestiller hus-elektriker
C: Flere spring, til flere opvarmninger – Lars og Dulle bliver sat på sagen (der er bestilt flere støtter og
bomme efterfølgende).
D: mindre transportabelt dommerhus til B-bane – ønske fra stævneudvalg.

6. Udvalg:
a. Stævneudvalget/Breddeudvalget/Juniorudvalg - tilbagemelding på
stævneweekend.. – Det gik fantastisk, bortset fra lidt kaotiske spring-opvarmningssituationer. Stævneudvalget har udarbejdet en plan for næste stævne.
b. Materialeudvalget – se. pkt 5c
c. Hjemmesideudvalg - intet. Kontakt Rikke Ekelund, der har tilbudt at hjælpe.
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d. Sikkerhedsrep. – intet.
e. Baneudvalget
A: kørsel af baner – vi vil gerne vide, hvornår banerne fast bliver kørt. Udmeld gerne
24 t. før på Holmenyt.
B: Rideskole tirsdagsspring – husk at skrive på planen.

7. Meddelelser fra ejer.
8. Eventuelt.
A: Booking af ridehus? Vi stopper pr. d. 7, hvor corona er på retur.
B: Undervisning indendørs? Ja, pr. d. 7.
C: Henrik to gange /uge: Ja, udendørs torsdag og i Vivis tidligere tider indendørs tirsdag samt sin
egen tid onsdag.

9. Fastsættelse af nyt bestyrelsesmøde. 22.juni.2021 kl 18-20 i Rytterstuen (og teams)

