NR 7, 2017
Hals Rideklub
Referat af bestyrelsesmøde mandag den 7. august fra kl. 19.00- 21.00.

Til stede: Konny, Helene, Ulla, Rikke og Bettina.
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 12. juni 2017
Referatet vedhæftet
Beslutning:
2. Samarbejdet med Rikke og John
Beslutning:
Pasning af alle heste mens Rikke og John er i USA fra den 14. august til den. 1. september 2017.
Der er lavet et program, hvor vi skiftes til at se til hestene og vandkopperne.
Den hænges op i stalden.
Rikke laver en telefonliste på hesteejere.
Ved problemer kontaktes ejeren af hesten. Alle hestepas er på bordet hos Rikke og John.
Ved problemer med Rikkes heste kontaktes Konny og Peter.
Der skal kontaktes dyrlæge Krakov.
3. Budgetopfølgning v/ kassereren
Bilag vedhæftet
Beslutning:
Kasseren gennemgår budgettet.
Det ser fint ud.
4. Status medlemslisten
Medlemslisten vedhæftet
Beslutning:
Orientering vedrørende medlemslisten.
5. Mål for det kommende år
- I hvilken retning skal klubben udvikle sig?
Mål:
Gode heste, Gode undervisere.
Vi er på udkik efter en ny pony/hest.
- Hvilke mål vil vi stræbe efter at opnå?
Mål:
Vi vil satse på tiltrække flere elever.
Strategien er at fastholde de gode underviserer og sikre at vi har et godt hestegrundlag.
Vi vil spørge medlemmerne om hvilke mål de ønsker klubben arbejder imod.
6. Formanden stiller forslag om, at klubben igangsætter intern uddannelse af
juniorhjælpere/undervisere.
Beslutning:
Det besluttes at Rideklubben vil satse på intern uddannelse af Juniorundervisere.
Man skal være 14 år og modtage undervisning i Hals Rideklub.
Man skal ønske uddannelsen og være motiveret for det.

Bestyrelsen skal godkende ansøgere.
Konny underretter underviserne om beslutningen.
7. Nyt fra formanden
Beslutning:
Ingen kommentarer.
8. Nyt fra udvalgene
– Undervisningsudvalget
Har opdateret undervisningsplanen og arbejder på undervisningshold i weekenden.
– Stævne – og breddeudvalget
- Cafeterieudvalget
- Sponsorudvalget
- Juniorudvalget
Juniorudvalget skal evaluere på ridelejren
- Materialeudvalget.
Referent: Bettina.

