Referat af bestyrelsesmøde den 19. juli 2011kl. 19.00 – 21.00 hos Rosita
Tilstede: Gitte, Sharon, Rosita, Majbritt og Anya

1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
2. Godkendelse af referat.
Godkendt
3. Behandles
a. Kontrakt / gennemlæst... advokat?
Anya har skaffet advokathjælp, hun gennemlæser den i aften.
Vi skal have tilføjet i kontrakten, at udlejer ikke kan sidde i bestyrelsen. Vi skal også have tilføjet at Hals
Rideklub forestår al planlægning og afholdelse af undervisning.
Anya sender en mail med de kommentarer vi evt. får til Aalborgvej, og så må de vende eventuelle
kommentarer med deres advokat.

b. Tiltag opstart 11. september

Gitte har snakket med Søren Hedegård, vi kunne tilbyde 3 timer....
Hvis han skal komme, vil han skulle sige op et af de andre steder han var, men da han har 7 timer 2 gange
på Finstrupgård og 4 timer i Klarup.... SÅÅ...
Søren er stadig interesseret, også i at komme i weekender....
Søren Hedegård anbefalede berider Morten Kristensen, han vil gerne komme men koster 400,- i timen. Han
kan kun tirsdag!! Så vi skal have flyttet på de andre hold. Når man har så dyr undervisning er der ikke
prøvetime, man betaler fra første gang, dur kemien ikke betaler man så bare for de gange man har været
der...Det er vigtigt at girokortene kommer ud med det samme, Anya dukker op og deler ud.

Undervisningsprogram:

Mandag: Sara: Nybegynder, let øvet/øvede og drengehold
Tirsdag: Berider Morten Kristensen spring og dressur samt eneundervisning
Nybegynder spring: indtil videre Gitte
Onsdag: Lise: Let øvede/øvede samt eneundervisning og Karina? Mikro og begynder
Torsdag: Stine og Karina? Voksenhold: Majbritt men Betinna D spørges, da Majbritt ikke kender området
Fredag: Alexandra 2 timer: Hestehyggehold

Eventuelle hjælpere vi skal bruge en del: Anne Sofie og Alexandra spørges, Julie kan også spørges.

Priserne for eneundervisning skal sættes meget højt, da de ellers vil affolke holdundervisningen, ellers kan
vi være nødt til at lave en regel om at man skal gå på et hold for at kunne få eneundervisning

Opvisning til opstart:
En skal klippe den røde snor.... en af de personer der har betydet meget for klubben.... Richard evt. eller
Hanne Skibsted eller Mimi Fossing

Opvisning af egne ryttere....
Gitte... spring uden sadel...
Sara vise noget...
Morten Kristensen osv.
Små konkurrencer, løb m.m.

Reception med rødvin og pindemadder i de nye bokse i stalden...

c. Aftale nyt møde med Aalborgvej
Anya og Gitte tager ud på Aalborgvej onsdag i næste uge...prøver at lave kontrakten færdig i forhold til de
rettelser vores advokat kommer med.

d. Torvemarkeder dækning... skal / kan vi komme til flere... , samt open by night
Open Night: Gitte, Alexandra, Stine og måske Julie og Anya.

4. Beretninger

Formand
Kasserer
Hjemmeside
Breddeudvalg
Cafeteriaudvalg
Materialeudvalg
Stævneudvalg
Undervisningsudvalg
Hvordan ser undervisningsprogrammet ud ved opstart??
Distriktet

5. Næste bestyrelsesmøde

Mandag den 8. august klokken 19 hos Gitte

6. Eventuelt
a.
b.

