Hals Rideklub
Referat af bestyrelsesmøde mandag den 14. marts kl 19.
Til stede: Konny, Helene, Ulla, Rikke M. og Bettina.
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens konstituerende møde den 21. februar 2016.
Referat godkendt af alle.
2. Evaluering af Stormødet den 2. marts 2016.
Stormødet var meget positivt, men skal dog ikke lægges samtidig med et andet arrangement en anden
gang.
Invitation til ”klap en ponydag” blev godt modtaget af børnehaver og skoler.
Fotografering af bestyrelse og ejere bliver på arbejdsdagen.
Konny spørger tømmeren i Hals om han kan lave en opslagstavle uden beregning.
Torvedagen: Rikke B. vil gerne køre ponyerne fast ned til torvedag.
Konny vil spørge Netferie om de vil sponsorere bluser til pigerne.
Principperne og lån af sikkerhedsvest og hjelm lægges på hjemmesiden.
Udvalgene skal have plan klar til udgang af marts.
Ulla samler og koordinere en årsplan der rundsendes og godkendes via mail i begyndelsen af april.
Bettina laver tilmelding til arbejdsdagen på Facebook og sedler i klubben.
Stormødet gentages i september og bliver sammenlagt med næste generalforsamling.
3. Evaluering af mødet den 5. marts med konsulent Charlotte Madsen, Dansk Ride forbund.
Mødet med Charlotte var meget positivt.
Klubbens repræsentanter i Distriktsråd 14 er Konny og Helene deltager fra Aktivitets- og
stævneudvalget i Distriktsrådsmøderne.
-

Hvad skal vi arbejde videre med i 2016.
Konny laver arbejdspladsvurdering med underviserne.
Der skal laves vedtægtsændringer.
Satse på ridehold for de små.
Islænderhold starter op den 4. april 2016.
Voltigeringskursus, bestyrelsen afventer tilbagemelding fra Helene vedrørende underviseren på
Voltigeringskursus. Herefter vil bestyrelsen tage stilling til om Voltigeringskurset skal indgå som en del
af undervisningstilbuddet, herunder om Tørring skal uddanne Mathias.
Ponygames som en del af undervisningen.
Støtteforening. Vi ser an og danner kun en støtteforening hvis der kommer til at mangle penge.

4. Fremlæggelse og drøftelse af Lejekontrakt.
Rikke og Jonn deltager under behandling af punktet.
Kopi af lejekontrakt runddeles på mødet.
Den kontrakt der ligger er gældende selvom den er mangelfuld.
Der skal laves et tillæg til kontrakt angående rengøring og vedligehold.
Det blev besluttet at Bettinna og Rikke B. laver oplæg/plan for rengøring, hvor ansvaret og omfanget
af rengøring af toiletter, cafeteria og Rytterstue beskrives og fastlægges. Udkastet fremlægges
til godkendelse i bestyrelsen. Efter godkendelsen indgår planen, som et tillæg til kontrakten.
Der betales for 360 haltimer årligt fordelt på 46 uger
Der er ferie i 6 uger (5 uger sommer og 1 uge jul)
Det er 7, 8 timer haltimer pr. uge ifølge kontrakten.
5. Gensidige forventninger til samarbejdet mellem bestyrelsen og udlejer.

Rikke og John deltager under behandling af punktet.
Rikke ønsker en baneplaner til at rette hovslaget. Der søges om tilskud til en baneplaner.
Rikke og John tager fat i dem der er på stedet for at få hjælp til flytning af spring når der skal klippes
græs på springbanen og prøver og ser om det går.
En jordsti rundt om foldene er et ønske fra islænderfolk og vil kunne bruges af alle også til småture for
de yngste hold. Forholdsvis nemt at lave.
Det blev besluttet, at Rikke og John deltager de første 10 min. i hvert møde.
Vi er et fællesskab, der skal sørge for at det her sted er et god sted at være for alle.
Udgangspunktet er, at vi er her for at hjælpe hinanden.
6. Nyt fra udvalgene.
- Undervisningsudvalget – holdt møde onsdag den 9. marts.
- Stævne og breddeudvalget – aftaler et møde snarest.
- Cafeterieudvalget – holder møde tirsdag den 15. marts.
- Sponsorudvalget – Er Konny…
- Materialeudvalget – holder møde lørdag den 19. marts.
- Juniorudvalget – holdt møde torsdag den 10. marts.
Junior overnatning fra søndag den 27. marts til mandag den 28. marts. Det koster 100 kr.
Ulla har lavet en Juniorudvalgskonto.
Tur til Helgstrand Dressage den 9. april
Pudsedag den 16. april, 14 dage før åbent hus.
Tur til Wilhelmsborg søndag den 26. juni.
7. Fastlæggelse af bestyrelsens mødeplan for 2016.
Der vil være et bestyrelsesmøde om måneden. Mødeplan for 2016 aftales over mail inden den 1. april.
Konny udarbejder forslag til mødeplan til næste møde.
8. Fremlæggelse og drøftelse af udkast til bestyrelsens Forretningsorden og Retningslinjer for god ledelse.
Udkast til forretningsorden og retningslinjer for god ledelse er vedhæftet som bilag.
Udsat til næste bestyrelsesmøde.
9. Næste møde.
Bestyrelsesmøde næste gang: Mandag den 11. april kl 19-21.
10. Eventuelt.
Konny og Ulla sætter sig sammen og ser på Klubbens budget og regnskab med henblik på at få skabt
et overblik over klubbens økonomi.
Ulla og Konny sætter sig sammen for at lave en medlemsliste.
Kontrakter på underviserne for 2016 er på vej.
Søren går videre med at forenkle rideklubbens hjemmeside.
En illustrator er sat i gang med at lave en maskot til rideklubben.
Ulla har lavet et nyhedsbrev fra rideklubben med: siden sidst og sker snart, til at ligge som en fast ting
på hjemmesiden.
En lille gave til den der finder på et godt navn til nyhedsbrevet.
Ulla laver et udkast til en velkomstfolder.
Stævneudvalget laver et stævneprogram til åbent hus.
Mathias skal spørges om han har et microfonsæt til åbnet hus.
Lusie bliver hentet en af de nærmeste dage.
Den nye hest Shakira skal vaccineres før hun kommer. Vil ejeren
betale for den første vaccine.

