
NR 11, 2018 
Hals Rideklub 

 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 11. september fra kl. 19.00- 21.00. 

Til stede: Konny, Helene, Ulla, Mette, Bettina. Ikke til stede: Rikke M, Tony. 

 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 14. august.  
Referatet er vedhæftet 
Beslutning:  
Punkt 9: Bestyrelsen har besluttet at vi skal tage imod Rikke Baisgaard tilbud om at overtage filur 
i forbindelse med køb af ny hest til klubben. 
 

2. Samarbejdet med Rikke og John 
Beslutning:  
Baisgaard varsler en prisstigning på 3 % på opstaldning og husleje pr. 1. januar 2019. 
Arbejdsdag lørdag den 6. oktober. Jacob laver et opslag til arbejdsdagen med arbejdsopgaver på. 
 

3. Budgetopfølgning v/ kassereren 
Oversigt er vedhæftet  
Beslutning:  
Budgettet gennemgået 
 

4. Status medlemslisten 
Medlemslisten er vedhæftet 
Beslutning:  
Medlemslisten gennemgået 
 

5. Drøftelse og fastlæggelse af retningslinjer for kommunikation, koordinering mellem udvalgene og 
ansvarsfordeling.    
Beslutning:  
Bestyrelsen har besluttet følgende:  
Alle bestyrelsesmedlemmer skal have adgang til facebookgrupperne/ Messenger Grupperne: 
”Bestyrelsen”, ”Undervisningsudvalget”, ”Undervisere i Hals Rideklub” og ”Breddeudvalget”.  
Al intern kommunikation skal foregå via de fire facebookgrupper/ Messenger grupper, således at 
der er åbenhed og gennemsigtighed i al kommunikation. 
 
Når Aktivitetsplanen er lavet, bliver den forelagt underviserne med anmodning om at de skal 
afsætte datoer til stævner og åbent hus. 
Aktivitetsplanen forelægges på samme måde bestyrelsens medlemmer, med anmodning om at 
de afsætter datoer til aktiviteter. 
 
Udvalgenes tovholdere af aktiviteterne, tager selv kontakt til undervisere og andre udvalg for 
planlægning af den pågældende aktivitet. 
Udvalgenes formand har ansvaret for at følge op på at aftalte deadlines/checklister for 
pågældende aktivitet overholdes. 
 
 



6. Manglende udfyldelse af undervisningsskemaer v/ Ulla 
Beslutning: 
Ulla kontakter underviserne og følger op på sagen med henblik på at få dem til at udfylde 
skemaerne korrekt.   
 

7. Håndtering af henvendelse fra forældre/ medlemmer v/ Konny 
Beslutning: 
Bestyrelsesformand Konny vil altid kontaktes ved alle klager fra forældrene, også selv om 
problemet allerede er ordnet. 
 

8. Nyt fra formanden 
Beslutning: 
Konny søger om Restbeløbet til indkøb af ride hjelme. 
Konny har søgt om sponsorgaver. 
Konny undersøger mulighed for et Medlemsmøde ved Kinnerup og rundvisning ved Helgstrand, 
sammen dag, engang i november. 
 

9. Nyt fra udvalgene 
– Undervisningsudvalget 
Helene tager sig af rideholdet med kun en elev på 
– Stævne – og breddeudvalget 
Ulla lægger Invitationer til Åbent hus på Facebook  
- Cafeterieudvalget 
- Sponsorudvalget 
- Juniorudvalget 
- Materialeudvalget. 
 

10. Eventuelt 
 
 

Referent: Bettina 

 


