NR. 14
Hals Rideklub
Referat af bestyrelsesmøde mandag den 10. oktober fra kl. 18.00 - 19.00.

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

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 5. september 2016
Referatet er vedhæftet
Beslutning:
Ulla laver et lamineret opslag med besked om at udmeldelse skal ske senest den 15. i måneden,
til ophængning på tavlen i hallen.
Bettina kontakter Mathias angående oplæg til flydende springhold.
Punkt 10 og 11 blev udsat ved mødet den 5. sept.
Ulla har lavet oplæg til udmugningsplan.
2. Samarbejdet med Rikke og John.
På grund af det korte bestyrelsesmøde udsættes punktet til bestyrelsesmødet i november.
John laver en liste med opgaver til arbejdsdagen.
3. Budgetopfølgning v/ kassereren
Bilag er vedhæftet
Beslutning:
Budgettet ser fornuftigt ud.
4. Status medlemslisten samt antal og fordeling af elever på undervisningsholdene
Medlemslisten samt holdoversigt er vedhæftet
Beslutning:
Medlemstallet er støt stigende.
Holdoversigt: Ulla sætter en seddel med aktuel holdoversigt op på tavlen i hallen hver måned.
Prisen på islænderhold sættes op efter jul, så der fortsat kan nøjes med at være 4 elever på
islænderhold.
Undervisningsudvalget bedes om at komme med et udkast til at tiltrække flere elever. Udkastet
skal være klar til bestyrelsesmødet den 15. november 2016.
Der følges op på holdpåsætningen i undervisningsudvalget.

5. Nyt fra formanden
Forslag om at bestyrelsesmødet 14. november udskydes til mandag d. 21. november – Konny er på
Krydstogt i Caribien.
Beslutning:
Bestyrelsesmøde holdes tirsdag den 15. november 2016 kl 18.00-20.00
Opfølgning på bestyrelsens beslutning om prioritering af brug af klubbens, Rikkes og Lises heste.
Bilag : Oversigt over brug af heste i juni og august samt Oversigt over forbrug af heste i september
er vedhæftet .
Beslutning:

Shakira og klubbens egne heste er lidt mere i brug, men de skal bruges endnu mere.
Helene rider en gang om ugen på Shakira for klubbens regning for at forbedre Shakira.
Alina spørges om hun vil ride på Filur en gang om ugen for klubbens regning for at forbedre Filur.
Lise spørges om hun vil lave en træningsplan for Filur og Shakira.
Konny udarbejder brev til underviserne vedrørende brug af heste.
6. Nyt fra udvalgene
– Undervisningsudvalget
– Stævne – og breddeudvalget
- Cafeterieudvalget
- Sponsorudvalget
- Juniorudvalget
- Materialeudvalget.
Beslutning:
7. Eventuelt
Referent: Bettina.

