Indkaldelse til bestyrelsesmøde den 22 /04 2014

Kl. 19.00 i rytterstuen
(Anja tager brød og kaffe med)
1. Godkendelse af dagsorden.
 Dagsorden er godkendt
2. Godkendelse af referat.
 Repræsentantskabsmøde i DRF tages op fra gang til gang vedr. kørsel. Ikke som tidligere
skrevet, at det var distriktsrådsmøde, i referat fra den 20.03.14.
 Ellers er referatet godkendt fra sidste gang.
3. Beretninger:
a. formanden
 Der e repræsentantskabsmøde i SIFA 5. Maj kl. 17.
 6. Maj er der indbydelse til formand og kasserer til information til tilskudsmuligheder i
Aalborg Kommune.
 27.03.14 distriktsrådsmøde, Birthe og Rosita deltog. Der bliver hængt referat op i klubben.
Desuden kan referatet ses på hjemmesiden for distrikts 14.
 Lucky mangler Chip og medicinsider i passet. Dette skal klares. Diana undersøger hvem
som skal afholde betalingen af dette.
b. kasseren
 Pr. d. d er der registreret 91 medlemmer i Hals Rideklub.
 Der mangler 22.000 kr. at blive betalt på undervisningen, samt medlemskab. Der er mange
som mangler, at betale for undervisningen for 4. kvartal.
 Ellers ser øk. fornuftig ud, der skulle også være overskud ved elevstævnet.
 Papir og printerpatroner til Diana og Anja. Der bevilliges printerpatroner og evt. papir.
d. breddeudvalg
 Der er showstævne den 07.06.14, med efterfølgende grillaften.
 Jagten er den 21. september 2014
e. cafeteriaudvalg
 Intet at bemærke
f. materialeudvalg
 Intet at bemærke
g. sponsor
 Venter på springene kommer sidst i denne mdr. (april)
h. stævneudvalg
 Der mangler resultater fra elevstævnet: Iben kontakter Rosita.
 Evaluering af elevstævnet? Virker ”muren” ved dommeren, skal døren lukkes af ved
cafeteriaet?
 Parkering ved stævnet. Der var kaos, med mange trailere og biler. Kan dette gøres
anderledes.
 Der var ikke ryddet op i vores rum. Der var affald, rosetter og andet der ikke var lagt på
plads. Iben tager dette op med stævneudvalget.
i. undervisningsudvalg
 Der skal være møde på torsdag.

j. distriktet
Intet at bemærke. Evt. se ovenstående.
4. Behandles:
a. punkter til velkomst/intro pjece. Brev med ressource til forældre.
 Diana har lavet en pjece.
 Diana indkalder rytter til ”bevis” for ”sådan færdes vi i stalden og blandt hestene”.
b.. Dommer til stævner: Der skal ses på at der indkaldes nogen udefra. Således, at der ikke er nogen
tvivl om det dømte. Der er kommet klager vedr. dommer fra det sidste stævne.
c.

5. Fremtidig virksomhed:

6. Næste bestyrelsesmøde
Regler vedr. manglende betaling af undervisning.
Hvornår kan man stoppe undervisningen, når der mangler betaling.
Hvordan sender man til inkasso, koster det noget?

Næste møde den 20.05.14 kl. 19.00. Iben tager brød med.

7. Eventuelt:


Køb af pony; Der er ønske om en stille og rolig pony, til de små ryttere.: Stilles i bero til efter
sommerferien. Der skal ses, om der evt. kommer part på de andre heste.

