
NR 6, 2017 

Hals Rideklub 

 

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 12. juni 2017 fra kl. 19.00- 21.00. 

Til stede: Konny, Helene, Ulla, Rikke og Bettina 

 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 6. april 2017 
Referatet er vedhæftet  
Beslutning: 
Godkendt. 
 

2. Samarbejde med Rikke og John 
Beslutning:  
Rikke og John kommer med seddel ang.  Blokhustur til breddeudvalget. 
Alt hvad der vedrører El og Radiatorerne på badeværelserne må ikke pilles ved/skrues op for af 
pigerne.   
Kun Rikke og John må stille på dem. 
Vi siger det til vores piger og Ulla laver et skilt. 
Når Rikke og John er på ferie den 14/8 - 1/9  laves der en vagtplan til at holde øje med deres 
heste og vandkopper. 
  

3. Budgetopfølgning v/ kassereren 
Bilag vedhæftet 
Beslutning: 
Budgettet er som forventet. 
Karkov benyttes som dyrlæge til rideklubbens heste fremover. 
Prisen på undervisning er drøftet og Ulla og Konny laver et oplæg til bestyrelsens godkendelse 
inden 1. august 2017. 
 

4. Status medlemslisten  
Medlemslisten og oversigt over holdopsætning er vedhæftet 
Beslutning: 
Ingen bemærkninger. 
 

5. Evaluering af bestyrelsens første år  
- Hvad er gået godt, vores styrkesider, og hvad skal vi have mere af? 
- Hvor er der udviklingsmuligheder og plads til forbedringer? 
Beslutning: 
Bestyrelsen evaluerer det første år. 
Vi snakker med vores børn om at være rummelige i forhold til nye ride elever. 
 

6. Mål for det kommende år: 
- I hvilken retning skal klubben udvikle sig? Hvilke mål skal vi stræbe efter at opnå?  
 Beslutning: 
 Skal klubben være medlem af Dansk Ride forbund 
 Er Klubbens heste gode nok. Skal der købes ny hest. 
 Vi tager det op igen på næste bestyrelsesmøde. 



 
 

7. Fremlæggelse og godkendelse af undervisningsplan for efterårssæsonen. 
Holdoversigt er vedhæftet 
        Beslutning: 
        Undervisningsplanen fortsætter uændret. 
        Ulla sætter seddel på tavlen i ridehal og stald om ferie og opstart af  
        undervisning efter sommerferie. 
 

8. Undervisningsudvalget foreslår, at der ud over den ugentlige undervisning også afholdes  
undervisningsaktivitet d. 1. søndag i månederne september, oktober og november 2017. 
Følgene aktiviteter planlægges: 
September : Pony Games 
Oktober: Spring 
November: Miljøtræning 
Desuden afholdes forældrekursus i november: 
”Heste i boks – staldadfærd”, hvor det er planen at inddrage Juniorudvalgets medlemmer som 
undervisere.  
       Beslutning: 
       Godkendt. 
 

9. Eventuel anskaffelse af endnu en pony/hest til klubben  
        Beslutning:    
         

  
10. Nyt fra formanden 

- Ringridning den 25. juni 
- Danmark Dejligst fredag den 28. juli. Tilbagemelding til arbejdsgruppen om vores deltagelse.      
Beslutning: 
Konny informere om ringridning. 
Shakira, Filur og Bonny skal med til trækture efter ringridning. 
 
Konny informere om Danmarks dejligst. 
 
Konny informere om nye skilte og bannere. 
 

11. Nyt fra udvalgene 
- Undervisningsudvalget 
 - Stævne – og breddeudvalget  
- Cafeterieudvalget 
- Sponsorudvalget 
- Juniorudvalget 
- Materialeudvalget. 
Beslutning: 
 

12. Eventuelt 
Helene informerer om salg af Aloe Vera.   

 

 


