NR 1, 2017.
Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 18. januar fra kl. 18.30- 21.00.

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

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 12. december 2016
Referatet er vedhæftet dagsorden
Beslutning:
Godkendt med rettelser.
2. Samarbejdet med Rikke og John
Beslutning:
Josefine rider Rudolf en gang om ugen og Bonnie en gang i weekenden.
Tina Bols har lavet et kort over veje og steder hvor der frit kan rides nord for Aalborgvej.
Det kort hænges op i rytterstuen.
Rikke efterlyser at der bliver ryddet mere op efter undervisningen.
Konny beder underviserne om, at minde forældrene om, at de skal feje og rydde op
og sætte på plads, inden de går hjem.
3. Budgetopfølgning v/ kassereren
Bilag udsendt sammen med dagsordenen
Beslutning:
Ulla gennemgik hovedtallene og det ser ud til at rideklubben kommer ud med et
tilfredsstillende resultat for 2016.
4. Status medlemslisten og holdopsætning
Medlemslisten og holdopsætning er vedhæftet dagsorden
Beslutning:
Gennemgået.
5. Planlægning af generalforsamling den 28. februar 2017.
Udkast til dagsorden er vedhæftet dagsordenen
Beslutning:
Dagsordenen er gennemgået.
Dagsorden til Generalforsamling sendes til Hals rideklubs medlemmer via Conventus,
søndag den 12. februar 2017 af kasseren.
Dagsorden sættes også , af kasseren, på Hals Rideklubs Facebook.
6. Forslag fra Konny om at fremrykke Ringridning til maj eller juni måned 2017 i stedet for august
2017 - se Aktivitetskalenderen for 2017.
Beslutning:
Vi foreslår søndag den 25. juni 2017 til ringridning.
7. Drøftelse af undervisningssituationen
Beslutning:
Ulla laver et skriv til Limfjordsavisen og Facebook vedrørende de nye undervisere.
Underviserne Ida og Katrine vil lave et forældrekursus i hest.

8. Opfølgning på medlemsmødet den 10. oktober, herunder drøftelse og prioritering af de indkomne
forslag – se af Juniorudvalgets kommentarer til forslagene.
Referat fra juniorudvalgs møde den 20. oktober vedhæftet.
Beslutning:
Referatet fra medlemsmødet den 10. oktober, som er gennemgået af juniorudvalget,
videresendes til breddeudvalget til prioritering af indsatsområder.

9. Nyt fra formanden
Beslutning:
Konny orienterer om, at der er bestilt baneplaner og at det sidste areal ved møddingen bliver
planeret.
10. Nyt fra udvalgene
– Undervisningsudvalget
– Stævne – og breddeudvalget
- Cafeterieudvalget
- Sponsorudvalget
- Juniorudvalget
- Materialeudvalget.
Beslutning:
11. Eventuelt.
Underviserne skal informeres om at de altid skal kontakte Helene hvis der akut bliver brug for en
dyrlæge ved undervisning.
Konny Olesen

