Holmegårdens Rideklub
Sted og tid: Teams, 08-3-2022

Dagsorden for bestyrelsesmøde
Deltagere: Lars, Povl, Lars, Katinka, Sara, Eva, Elisa, Cille, Sarah
Referat: Sarah

1. Valg af dirigent. Cille
2. Gennemgang og godkendelse af forrige referat – godkendt, men det er ikke lagt op.
Der mangler referater på hjemmesiden – Bestyrelsen undersøger
3. Bestyrelsesanliggender
Konstituering:
Formand Lars M. Mathiasen
Næstformand Cille Mølgaard Christensen
Kasserer Sarah Rie Rasmussen
Sekretær Katinka Clausdatter Worsøe(sender agenda ud, skriver referat)
Sikkerhedsrepræsentant Cille Mølgaard Christensen
Repræsentant for stævneudvalget: Sara Rybøl
Juniorrepræsentant Elisa Rybøl Jørgensen
Suppleant: Eva Weiglin
Suppleant: Gitte Mølgaard

Der er et ønske om at få kommunen ud og forklare om reglerne for økonomi. Hvad skal et
kontingent koste for rideskolen. Sarah undersøger.

4. Økonomi
Budgettet for 2022 er godkendt på generalforsamlingen
Der søges om tilskud til junioraktiviteter og lokaletilskud inden 15.mar.2022 Sarah+Lars
De sidste restancer på kontingent – Lars tjekker op.
Sara Rybøl bliver økonomiansvarlig for stævnekonto.

5. Klub
Mail fra medlem vedr. ønske et feriepasser/medlemskort til reduceret pris.
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Der kan søges dispensation for feriepasning, sygdom, part-afprøvning og lignende på mail til
klubben.
Bestyrelsen ønsker indput fra medlemmer, der oplever problemer.
Velkomstfolder til Holmegården skal genoplives og opdateres med beredskabsplan mv. Aktion:
Cille

Udvalg:
a.
b.
c.
d.
e.

Stævneudvalget - Der er indhentet datoer , Lars tilføjer til hjemmesiden
Breddeudvalget: Der er møde 16.mar.2022.
Juniorudvalg: Vi søger efter juniormedlemmer til udvalget.
Materialeudvalget – Intet nyt
Hjemmesideudvalg – Intet nyt – hjemmesiden trænger til lidt opfriskning.
Bestyrelsen kigger på at få opdateret.
f. Sikkerhedsrepræsentant: Povl og Cille laver kort over hvor man finder
førstehjælpskasser, brandslukker, og sender derefter oplysningerne ud på
Holmenyt.
g. Baneudvalget – velkommen til Jeanette, der har meldt sig til baneudvalget.
5. Meddelelser fra ejer
Kommende stævne: Rideskolen vil gerne deltage – Klubben støtter med 50kr til ponyleje pr
startende.
6. Evt:
Hvem passer rideklubbens mail: Gitte Mølgaard passer til mailen.
Plan for kursussøgning: Cille og Gitte er på sagen.

7. Fastsættelse af nyt bestyrelsesmøde – onsdag den 6.apr.2022 kl 19
Punkter til agenda:
Datoer for arbejdsdage – leje af maskine til skovsti
Hjemmeside
1.kvartals regnskab
Ryttermærker

