Referat af bestyrelsesmøde den 19 /03

2015

Kl. 19.00 i rytterstuen 1. sal

1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
2. Godkendelse af referat.
Godkendt

3. Beretninger:
a. formanden
Der er købt høbur til Filur, og det er sat op. Der skal sættes plade bagved, så nabohest ikke stjæler
høet.
Der er købt ekstra piller til Luckys boks, nu er den ok i bunden. Der er fortsat en pose i reserve.
Der er købt postkasse, som står i rytterstuen, til post som fx er kommet til Rikke og John. Så har de
et sted at putte posten i.
Der er købt to whiteboards. En til undervisningen, og en til klubbens skab.
Vaskemaskinen er hentet. Og det er besluttet i bestyrelsen, at andre ikke må låne den til vask at
dækkener osv. Den er kun til at vaske klubbens ting i.
b. kasseren
Det går godt. Medlemmerne er blevet godt til at betale til tiden. Det ser fornuftigt ud.
c. breddeudvalg/stævne
Der har været møde i bredde/stævneudvalget. Til planlægning af stævnet den 31.05.15. De nye
regler vedr. spring, gør at der ikke udskrives et alm spring stævne, men til et træningsstævne.
Dressuren er som den plejer.
d. cafeteriaudvalg
Der er åbent når der er noget.
e. materialevalg
Intet at berettet
f. sponsor
Intet at berettet
h. undervisningsudvalg
Vi har fået ny underviser Mathias Baisgaard til de små hold. Der er kommet positive
tilbagemeldinger på Mathias.
Der er udfordringer omkring at andre heste bliver brugt før klubbens heste.
Der skal indkaldes til undervisningsudvalgsmøde, da der er ting som bestyrelsen ønsker at drøfte
med udvalg. Herunder mangel på pony/hest til undervisning.

i. distriktet
Der er ingen distrikts repræsentant. Afventer til næste bestyrelsesmøde.

4. Behandles:
A:

B: Ny sadel til Lucky, han har kun en dressursadel.
Der købes ikke springsadel eller combisadel pt.
C: Forældreopbakning til arrangementer/ lave liste.
Vi har som klub behov for at forældre og medlemmer hjælper under de forskellige arrangementer,
ellers har vi som klub ikke mulighed for at lave de arrangementer som vi gør. Det er få hænder som
i øjeblikke løfter læsset, og det kan ikke holde i længden. Det drejer sig om fællesskab i klubben og
fælles ansvar for at klubben fungerer.
D: Dyrskue i samarbejde med FDF
Steen Majdahl har spurgt efter om Hals Rideklub kunne tænke sig at arrangerer Dyreskuet som er
om sommeren på torvet i Hals. Der er ingen udgifter da erhvervsforeningen betaler.
Der er enighed i bestyrelsen om at det skal der arbejdes videre med. Anja vender tilbage til Steen
Majdahl med besked om dette.
E: Hjemmesiden
Der er forsøgt af flere omgange af få kontakt til Mathias. Diana forsøger, at kontakte ham igen.
F: Samarbejdsmøde med Baisgaard
Der skal indkaldes til samarbejdsmøde med Baisgaard blandt andet vedr. arbejdsdag den 18.04.15.
Arbejdsdagen er flyttet en uge, da der var flere som ikke kunne deltage.
Dato til mødet med Baisgaard: Torsdag den 09.04.15 kl. 19:00. indkaldelsen skal i deres postkasse.
Dette gør Diana.
G: Skur til spring
Sponsor udvalget vil gå i gang med at søge midler til skuret.
H: Distriktsrepræsentant: Afventer næste bestyrelsesmøde

6. Næste bestyrelsesmøde
Torsdag den 09.04.15 kl. 19.00
Kenneth tager kage og lækkerhed med til næste gang.

