Bestyrelsesmøde i HGR den 6. april kl.19 – Rytterstuen

Til stede: Eva, Lars, Gitte, Sille, Sara, Sarah – Ejer til sidste del af mødet
Referent Sarah
Ordstyrer – ingen ☺

Referat:
1. Datoer for arbejdsdage – 7.-8. maj 2022 bliver første arbejdsdag – Lars arrangerer
f.eks. Efterspænde plastikstøtter, hovedrengøring i rytterstuen, græskantning, klippe grene, klippe
på skovstien, Tribunen, barrierer – Lars laver opslag på Holmenyt
a. Leje af maskine til skovsti – vejrafhængig – Ejer bestiller ekstra grus
b. Husk at orientere naboer i god tid
c. Sarah laver opslag på Holmenyt – hvem kan hjælpe med at køre grus?

2. Hjemmeside
a. Bestyrelsesmedlemmerne har givet tilbagemelding på, hvor hjemmesiden bør opdateres
Til hjemmesiden er fundet følgende:
- aktivitetskalenderen står mærkeligt på forsiden, der er noget med layout. – Vi har valgt gratis modellen – pænt koster penge
- sjov streg til venstre nederst på forsiden - fjernet
- under historie er den seneste bestyrelsesoversigt fra 2019 - Sarah
- frivillighedspolitik er en side men skulle nok mere have været et dokument man kunne downloade og udfylde, eller en online formular? sara
- booking af det store ridehus er stadig muligt – Lars fjerner
- undervisningsplanen er fra 2019/2020 - fjernet
- under ridehuskort henvises der fortsat til corona og herbes restriktioner - fjernet
- hvad henviser tidspunkt og lokation til under medlemskab? Det er en fast del af siden.
- under stævneinfo står der link til GO som ikke er et link – link fjernet – info om rideskolestævner skal oprettes – Povl og Sara.
- stævneplaner fra tidligere år kan fjernes - Fjernet
- championatsliste fanen er blot et langt link – Lars retter, Natanya skriver tekst til hjemmesiden
- ryttermærker - der henvises til et nyt koncept fra 2008 - Slettet
- kalenderen er kun tilgængelig hvis man er logget ind? As is
– Springselv tider - Sille sender til Lars
– Velkomstfolder skal opdateres – sille sender ud til bestyrelsen, der foreslår rettelser

3. 1. kvartals regnskab – fremlagt – se bilag sidst i referatet.

4. Ryttermærker
Sille har kontaktet DRF’s ryttermærke kontaktpersoner for at blive klogere på de nye regler. Der
blev vist video med vejledning fra DRF. Povl kommer med udspil sammen med Sille, da
Ryttermærkeundervisningen nu skal være en integreret del af Rideskolen.
5. Eventuelt
a. Meddelelse fra ejer – se punkt 16 – ellers intet nyt
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Mail fra medlemmer:
Et medlem ønsker at få lov at vejlede (ikke undervise) sin part, hvis hesten bliver problematisk –
Bestyrelsen henviser til faciliteter og regler på HGR.dk eller i velkomstfolderen fra side 7-10:
Der er ”fri” undervisning på stedet (Holmegården), det vil sige at de opstaldede ekvipager frit
kan vælge imellem de godkendte undervisere, og KUN mellem disse. Det er med andre ord
ikke tilladt at undervise hinanden, selvom det selvfølgelig er tilladt at give hinanden et godt
råd eller et forslag til at justere på ridningen.
Det er altid tilladt at hjælpe/vejlede ved akut opståede problemer, dog skal ridebanen
forlades igen, når problemet er afhjulpet. Bestyrelsen henviser til at man kan leje det
lille ridehus, hvis der er behov for længerevarende vejledning.

b. Stævneudvalget ønsker at oprette en Instagramkonto til HGRStævner (ønske for
sponsorater) – vedtaget.
c. Der er givet udvidet midlertidig tilladelse til, at Morten må undervise 2 voksenryttere
fredag formiddag i umiddelbar forlængelse af hinanden. Tilladelsen gives frem til 1.
aug.2022 og kan forlænges, hvis der er søgt undervisningstilladelse frem til denne træder i
kraft.

6. Fastsættelse af næste møde - torsdag 5. maj.2022 kl 19:00 samt 22.juni.2022 kl 18
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Bilag 1
Indtægter:

Budget 2022

Q1 2022

Medlemskontingenter

131.000

107.950

Lokaletilskud

125.000

0

24.000

0

115.000

0

1.000

0

0

0

6.000

0

36.000

-294

438.000

107.656

310.000

-75.000

2.500

-2.532

16.000

-1.976

1.500

0

Allerødordningen
Ridehuskort
Aktiviteter egen betaling
Salg af sportstøj
Cafeteria - overskud
Overskud stævner

Indtægter i alt
Udgifter:
Husleje
Erhvervsforsikring
Spejle
Vedligeholdelse
Vedligeholdelse, baner

20.000

0

Skovsti

8.000

0

Nye indkøb diverse

6.000

0

Junior materiel

3.000

-2.486

10.000

0

Bestyrelse

2500

-1.439

Julemiddag21

Stævneudvalg forplejning

3000

-1.000

Julemiddag21

Materiale udvalg

500

0

Bane udvalg

500

0

Supp. Spring

Bredde+Junior

500

0

Bespisning ved aktiviter

5.000

-1.337

Ryttermærker

5.000

0

Junior aktiviteter

8.000

-620

Klubaktiviteter for alle

3.000

0

Kontorartikler

300

0

8.500

-8.730

10.000

-5.000

0

-1.575

Gaver/blomster

2.000

-1.241

Gebyrer+renter

12.000

-1.834

437.800

-104.770

200

2.886

EDB/hjemmeside
Diverse kontingenter
Hjertestarter/Certificering

Udgifter i alt

Over/underskud 2022 (+/-)
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