NR 17.
Hals Rideklub
Referat af bestyrelsesmøde mandag den 15. november kl. 18.00- 20.00.
Til stede: Konny, Helene, Ulla, Rikke og Bettina.

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. oktober 2016
Referatet vedhæftes dagsorden
Beslutning:
Godkendt.
2. Samarbejdet med Rikke og John
Henvendelse fra Pil Rahbæk
Beslutning:
Rikke og John deltog ikke.
Bestyrelsen beslutter ikke at behandle henvendelsen fra Pil Rahbæk, da det ikke vedrører Hals
Rideklub.
3. Budgetopfølgning v/ kassereren
Opfølgning november 16 er vedhæftet
Beslutning:
Taget til efterretning
4. Status medlemslisten
Medlemslisten og oversigt over undervisningshold er vedhæftet
Beslutning:
Taget til efterretning
5. Nye punkter til dagsordenen
Drøftelse af undervisningssituationen, herunder nye undervisere og holdopsætning
Beslutning:
Helene og Rikke B har lavet nye undervisningshold gældende fra helholdsvis 1. december 2016
og 1. januar 2017.
Den reviderede undervisningsplan udsendes hurtigst muligt til bestyrelsen.
Tirsdag den 22. november starter Teia som underviser i dressur.
Helene spørger Teia om hun vil starte allerede den 17. november.
Ida underviser onsdags dressur holdet og starter onsdag den 23. november.
Helene spørger Ida og Teia om de efter undervisningen, vil mødes til en kop kaffe /te og en snak
med bestyrelsen på disse datoer:
Teia, d. 22. november kl. 18.30 og Ida d. 30. november kl 18.00.
Undervisningsudvalget vil opfordre alle underviserne til at lave egne kurser.
Det besluttes at der inviteres til ”tag en ven med til ridning dag” til åbent hus.
6. Nyt fra formanden
Opfølgning på medlemsmøde og drøftelse af de fremsatte ønsker, mv.
Bilag: Oplistning af medlemmernes tilkendegivelse samt juniorudvalgets uddybende kommentarer
til ønskerne fra medlemsmødet.
Beslutning:

Udsat.
7. Nyt fra udvalgene
– Undervisningsudvalget
– Stævne – og breddeudvalget
Referat fra Ulla vedhæftet
- Cafeterieudvalget
- Sponsorudvalget
- Juniorudvalget
- Materialeudvalget.
Beslutning:
Stævne breddeudvalget blev udsat til bestyrelsesmødet i januar.
8. Indkøb af dækkener til Klubbens heste
Beslutning: Der skal ikke købes dækkener.
9. Stævne og julefest
Beslutning: Stævne-bredde udvalget tager sig af det.
10. Eventuelt
Referent: Bettina.

