
NR 8, 2017 

Hals Rideklub 

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 11. september 2017 fra kl. 19.00- 21.00. 

 

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

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 7. august 2017 
Referatet er vedhæftet  
Beslutning: 
Godkendt. 
 

2. Samarbejdet med Rikke og John 
Beslutning: 
Rikke kontakter fremadrettet Helene når eleverne ikke har taget klatter i ridehallen og på 
staldgang og i bokse der har været brugt til midlertidig opstaldning imellem ridninger. 
 

3. Budgetopfølgning v/ kassereren 
Bilag er vedhæftet  
Beslutning: 
Forudbetaling af undervisningen er en succes. 
Budgettet ser fint ud. 
 

4. Status medlemslisten 
Medlemslisten er vedhæftet 
Beslutning: 
Ingen bemærkninger. 
 

5. Mål for det kommende år 
– I hvilken retning skal klubben udvikle sig 
- Hvilke mål vil vi stræbe efter at opnå? 

Fortsættelse af debatten fra forrige bestyrelsesmøde. 

Beslutning: 

Vi har genoptaget drøftelsen af mål og fortsætter drøftelsen ved næste bestyrelsesmøde. 

 
6.  Fastsættelse af tema og mødetidspunkt for medlemsmøde i 2017 

Beslutning: 
Medlemsmøde mandag den 13/11-17 kl 19, efter tidligt bestyrelsesmøde kl 17 til 19. 
 

7. Undervisningsudvalget indstiller til endelig godkendelse: 

      - at der oprettes et nyt søndagshold for begyndere med Charlotte som underviser. 

       - at varigheden på undervisningslektionerne fastsættes til 30 min. 

- at prisen for undervisningen fastsættes til 260,00 kr. pr. måned, heri er indregnet leje af hest/pony  
   svarende til 60,00 kr. 
Beslutning: 
Godkendt. 



 
8. Undervisningsudvalget indstiller, at klubbens heste/pony kun benyttes til spring i undervisningen, 

dog med undtagelse af, at der under opsyn kan benyttelse af 1 Cavaletti 1 gang pr. uge pr. 
hest/pony. De skal altid være mindst en dag mellem brug af heste/ponyen til spring og benyttelse af 
Cavalleti. 
Beslutning: 
Godkendt. 
Helene laver et skrifteligt udkast til Ulla som retter i partskontrakterne og kontakter de 
nuværende partshavere og informerer dem om de nye regler. 
 

9. Nyt fra formanden 
Ansøgning om sponsorater 
Beslutning: 
Ansøgning af sponsorater drøftes. 
 

10. Nyt fra udvalgene 
– Undervisningsudvalget 
– Stævne – og breddeudvalget 
- Cafeterieudvalget 
- Sponsorudvalget 
- Juniorudvalget 
- Materialeudvalget. 
Beslutning: 
1/10- 17 Pudsedag for partshavere og juniorudvalg. Ulla laver opslag på Facebook. 
 
8/10-17 Springarrangement. 
 
Juniorudvalget opfordres af Ulla til at arrangere overnatning i efterårsferie. 
 
Helene træder ud af Stævne -og breddeudvalget. 
 

11. Eventuelt 
 

12. Punkt fra Lotte: Mulighed for at få vores pony/heste ind om aften.  
 
 

 

 

 


