
NR 2, 2017 

Hals Rideklub 

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 13. februar 19.00- 21.00. 

Til stede: Konny, Helene, Ulla, Bettina, Suppleant Anne. 

 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 13. januar 2017 
Referatet er vedhæftet dagsorden 
Beslutning: 
Referat godkendt. 
 

2 Samarbejdet med Rikke og John 
Beslutning: 
Patch skal lægges ud i ridehallen. Søndag d. 19. februar kl 10.00 mødes dem der kan og hjælper. 
Shakira skal have ny grime. Rød grime hænger på boks. 
Ang. Bonnie og Rudolf. De skal bruges på tirsdags og onsdags begynderholdene.  
Rudolf maks 1 time om pr gang. 
 

3. Budgetopfølgning v/ kassereren 
Gennemgang og drøftelse af af regnskabet for 2016 v/ Ulla  
Gennemgang og bestyrelsesmedlemmernes underskrift på diverse dokumenter til Aalborg 
Kommune v/Ulla 
Regnskab for 2016 er vedhæftet 
Beslutning: 
Regnskab for 2016 godkendt af revisorerne. 
Regnskab taget til efterretning . 
 

4. Status medlemslisten og holdoversigt 
Medlemslisten og holdoversigt er vedhæftet 
Beslutning: 
Ulla skriver underviserne på medlemslisten. 
Medlemslisten og holdoversigt taget til efterretning. 
 

5. Ulla og Konny foreslår, at 
- den nuværende praksis med bagudbetaling for rideundervisning ændres til forudbetaling. 
- ændringen træder i kraft med virkning fra 1. august 2017, sådan 
- betaling for august undervisning opkræves senest pr. 1. august 2017.    
Beslutning: 
Godkendt. 
 

6. Generalforsamlingen den 28. februar – opsamling på eventuelle hængepartier, som vi skal have 
hold på? 
Bemærk formandens beretning for 2016 eftersendes. 
Udkast til dagsordenen vedhæftes  
Beslutning: 
Bettina bager to kager og laver kaffe. 
Ulla laver kopier. 
 



7. Nyt fra formanden 
Beslutning: 
Katrine og Konny har sendt brev til Hals Skole ang. modulopdelt rideundervisning . 
Der er også sendt brev til andre nærliggende skoler om rideundervisning af skoleelever. 
Orientering om diverse sponsorater. 
 

8. Nyt fra udvalgene 
– Undervisningsudvalget 
– Stævne – og breddeudvalget 
    Fastelavnsfest – opsamling på eventuelle løse ender, vi skal have styr på?  
- Cafeterieudvalget 
- Sponsorudvalget 
- Juniorudvalget 
- Materialeudvalget. 
Beslutning: 
Orientering fra Undervisningsudvalgsmøde 8. februar 2017 
Undervisningen den 28. februar, dagen med Generalforsamlingen, skal lægges en anden dag. 
Underviserne finder selv en dato. 
Ang prøvetimer: 
Hvis holdet er fuldt booket, kan en fast rytter på holdet tilbydes ½ time eneundervisning før eller 
efter timen, for at der bliver plads til prøvetimen på holdet til ny rytter. 
Eller 
Underviseren kan komme ½ time før eller efter undervisningen for at undervise prøvetimen 
alene. 
Fastelavnsfest: 
Konny har fået en tønde. 
Bettina tager papkatte og serpentiner med til tønden. 
Ulla tager tov med. 
Bestyrelsen mødes kl 12 til opsætning. 
Helene og Ulla skriver point op til ringridning. 
Rikke og John har de to galger. 
Helene låner ”pindende” i V.Hassing. 
 

9. Eventuelt 
Orientering om generalforsamling i Hals Rideklubs Støtteforening 
Dagsorden vedhæftet. 
Søren reviderer Hals Rideklub Støtteforening årsregnskab. 
 


