
NR 12, 2018 
Hals Rideklub 

 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 9. oktober fra kl. 9.00- 21.00. 

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

 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 11. september 2018 
Referatet er vedhæftet  
Beslutning: 
Rundvisning ved Helgstrand lørdag 10. november 2018 kl. 10, kommer ud som invitation. Konny 
laver invitation. Søren laver nemtilmelding. 
Punkt 5. Underviserne skal informeres om at al kommunikation fremover skal foregå via de 4 
Messengergrupper/facebookgrupper. 
 

2. Budgetopfølgning v/ kassereren 
Budgetoversigt er vedhæftet 
Beslutning: 
Budgettet godkendt 
 

3. Status medlemslisten 
Medlemslisten er vedhæftet 
Beslutning: 
Medlemslisten godkendt 
 

4. Drøftelse af Aktivitetsplan 2018 0g 2019, herunder udpegning af tovholdere på de enkelte 
aktiviteter v/Mette      
Beslutning: 
Der er for mange aktiviteter på aktivitetsplanen til at bestyrelsen selv kan løfte dem 
derfor har bestyrelsen besluttet at følgende aktiviteter: fastelavn, sankthans og Halloween 
fremadrettet skal planlægges og afvikles af medlemmer og forældre i stedet for at 
breddeudvalget har ansvaret. 
Bestyrelsen stiller derfor forslag til generalforsamling omkring nedsættelse af et forældreudvalg, 
alternativt skal der flere medlemmer ind i breddeudvalget. 
 
Mette laver aktivitetsplan med tovholdere skrevet på, som sendes med som bilag. 
 

5. Juleferie i klubben - fastlæggelse af tidspunkt og varighed v/Ulla   
Beslutning: 
Juleferie i uge 52 og uge 1 
Hvis undervisere skal have flyttet ridetimer aftales dette med elever i god tid. 
 

6. Nyt fra formanden 
Beslutning: 
Efterskolen starter med undervisning efter efterårsferien 
 
 

7. Nyt fra udvalgene 



– Undervisningsudvalget 
Møde den 30. oktober 2018 med underviserne 
– Stævne – og breddeudvalget 
Åbent hus var en stor succes. Næste år skal der være en opråber til alle opvisningerne. 
Jagten. Der var ikke så mange med til jagten i år, men de der var med, var tilfredse med jagten og 
med ruten 
Aktivitetsplanen blev drøftet 
Invitation til Halloween festen er udsendt 
Stævne og julefest den 24. november  
 
Tony er trådt ud af breddeudvalget. 
Rikke Baisgaard er trådt ud af breddeudvalget. 
- Cafeterieudvalget 
- Sponsorudvalget 
- Juniorudvalget 
- Materialeudvalget. 
Beslutning: 
 

8. Samarbejdet med Rikke og John 
Beslutning: 
 

9. Eventuelt  
Konny skriver til medlemmer at medlemsmødet lægges sammen med generalforsamlingen i 
februar 2019 
 

 

Konny Olesen  

 

 


