NR. 4, 2017.
Hals Rideklub

Referat af bestyrelsesmøde mandag den13.03 2017 fra kl. 19.00- 21.00.
Til stede: Konny, Helene, Ulla, Rikke, Anne og Bettina.

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 13.02.2017
Referatet er vedhæftet
Beslutning:
Referat godkendt.
2. Forslag om at det planlagte bestyrelsesmøde den 10. april fremrykkes til torsdag d. 6. april 2017
Beslutning:
Næste Bestyrelsesmøde torsdag den 6. april kl 17.00.
3. Budgetopfølgning v/ kassereren
Bilag vedhæftet
Beslutning:
4. Status medlemslisten
Medlemslisten er vedhæftet
Beslutning:
5. Opfølgning på generalforsamlingen d. 28. februar.
- Godkendelse af vedhæftede referat fra generalforsamlingen
- Udvalgenes opgavemængde, omfang af nødvendig indsat og ansvar varierer fra udvalg til
udvalg. I nogle udvalg er arbejdsmængden begrænset i andre er mængden af opgaver betydelig
mere intensiv. Derfor foreslås en ændring af antallet af bestyrelsesmedlemmer i udvalgene.
Beslutning:
- Referat godkendt med rettelse.
- Konny træder ind i Undervisningsudvalget og stævnebreddeudvalget som ordinært medlem
og drosler lidt ned i de andre udvalg hun sidder i.
6. 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:
Udsat til næste møde.
7. Mål for det kommende år:
- I hvilken retning skal klubben udvikle sig? Hvilke mål skal vi stræbe efter at opnå?
Beslutning:
Udsat til næste møde.

8. Drøftelse og beslutning om, hvordan vi fremadrettet sikrer, at forældre og elever orienteres om
ændringer/aflysninger af undervisningen.

Beslutning:
Ved aftalt aflysning af rideundervisning, er det underviseren der har ansvaret for, at eleverne er
informeret om aflysningen og også informeret om hvornår der er erstatnings-rideundervisning.
Til elever der ikke er til stede ved rideundervisningen, hvor informationerne gives, skal der
sendes en sms til elev/forældre med information om aflysning og erstatningsrideundervisning.
Helene skal underrettes.
Ved underviserens sygdom er det Konny der har ansvaret for at elev/forældre er informeret om
aflysningen af rideundervisningen.
9. Forslag om at der skal gives besked til rytter/forældre, om hvilken hest eleven skal ride på til
undervisning, f.eks. via besked på tavle i stalden.
Beslutning:
Det er et princip at Eleverne, som udgangspunkt, rider to måneder af gangen, på den hest de får
tildelt til rideundervisning, med mindre der er særlige forhold, der gør gældende.
Underviseren giver elev/forældre besked om hvilken hest der næste gang skal rides på, gangen
før der skiftes hest til undervisning eller på sms, hvis eleven ikke til stede til den undervisning
hvor informationerne gives.
Underviseren skal sørge for at eleverne/forældrene altid er informeret om hvilken hest der skal
rides på før hver undervisning.
10. Nyt fra formanden
- Der afholdes Danmark Dejligst fredag den 28. juli. Tilbagemelding til arbejdsgruppen om vores
deltagelse.
- Planlægningen af ringridningen d. 25. juni.
Beslutning:
- Rideklubben vil gerne deltage i Danmark Dejligst. Konny laver en liste til tilmelding til
Danmark dejligst.
- Ringridning: Konny, Eva og Tina er arbejdsgruppen. Økonomien er på plads.
Konny orienterer løbende.
11. Nyt fra udvalgene
– Undervisningsudvalget
Undervisere og holdopsætning v/ Helene
Oversigt runddeles under mødet
Referat fra mødet i undervisningsudvalget den 11. februar er vedhæftet
– Stævne – og breddeudvalget
Referat fra mødet den 19. februar er vedhæftet
- Cafeterieudvalget
- Sponsorudvalget
- Juniorudvalget
- Materialeudvalget.
Beslutning:
- Undervisningsudvalget:
Naboen har godkendt udendørs spring til kl 19.30.
Undervisningsplan gennemgået.
Helene lægger, i denne uge, Undervisningsplanen på Google Drev så vi kan se planen og
ændringer.
Kun Helene kan rette i planen.

Underviser Katrine, der skal overtage Mathias´ begynderhold, skal være med til Mathias
undervisning max en gang. Helene underretter Katrine.
-

Stævne – breddeudvalget:

Ridelejr: fredag den 23. juni til mandag den 26. juni.
Løvspringstur. Tina er næsten klar med den.
Åbent hus: 30. april. Evt. Tema: lege.
Der er møde i stævne-breddeudvalget mandag den 20. marts.
Juniorudvalget: Skal lave input til ridelejr. Billeder på boksene/skabene er ikke glemt.
Materieludvalget: Seddel er ude til arbejdsdag.
Cafeteriaudvalget: Bettina bager boller til arbejdsdag, Konny tager smør med.
12. Samarbejdet med Rikke og John
Beslutning:
Der er ingen punkter.
13. Eventuelt

