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Hals Rideklub

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 5. september fra kl. 19.00- 21.00.
Til stede: Konny, Helene, Ulla, Rikke og Bettina.

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 9. august
Referatet vedhæftes dagsorden
Beslutning:
Referat godkendt.
Godkendelse af referat fra Ekstraordinær bestyrelsesmødet møde den 25. august 2016:
Konny ser om hun kan skaffe en MDF plade til opslagstavle i hallen.
Velkomstfolder er klar til åbent hus den 18. september 2016.
Referat godkendt.
2. Præsentation af bestyrelsen for Hals Rideklubs Støtteforening samt drøftelse af det fremtidige
samarbejde.
Beslutning:
Der skal sælges medlemskab af støtteforeningen til åbent hus og til salg af juleskraber.
I januar vil Støtteforeningen søge sponsorater hos flere lokale handlende til Filur.
3. Samarbejde med Rikke og John
Her godkendelse af udkast til Sikkerhedsregler for Hals Rideklub og Baisgaards Hestepension
Udkast til Sikkerhedsregler er vedhæftet.
Beslutning:
Godkendt med de rettelser der fremkom under mødet. Konny retter til.
Ulla laminerer sedler med de nye sikkerhedsregler til ophæng i hal og stald og sætter dem på
hjemmesiden.
Hestene kommer ind når der bliver vinterlignende forhold.
Rikke giver besked når hestene skal ind så der kan muges ud.
Der skal ryddes op i ponygames tingene så der kan mures op ved væggen.
4. Budgetopfølgning v/ kassereren
5. Herunder fastsættelse af kriterier for fritagelse af betaling for undervisning – udsat fra sidste
møde.
Bilag udsendes sammen med dagsordenen
Beslutning:
Udmeldelse af klubben skal ske senest den 15. i en måned og det gælder for alle.
Seddel med regler for udmeldelse sættes op på tavle i hal og stald i denne uge.
Ulla laver bemærkning på opkrævninger med henvisning til regler for udmeldelse på
hjemmesiden.
6. Status medlemslisten
Medlemslisten vedhæftes dagsorden
Beslutning:

Der er fortsat medlemsfremgang.
7. Forslag om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling mandag d. 10. oktober fra kl. 19. 00 –
20.00.
- Forslag til dagsorden - Revideret udkast til Vedtægter for Hals Rideklub – drøftes
- Der skal tages stilling til hvem der skal kontaktes vedrørende dirigent hvervet.
- Bestyrelsen skal fremkomme med forslag til kontingent.
Forslag til dagsorden og udkast til vedtæger er vedhæftet
Beslutning:
Dagordenen til ekstraordinær generalforsamling er godkendt.
Bestyrelsen beslutter at udkast til vedtægtsændringer fremsendes til godkendelse på
generalforsamlingen.
Bestyrelsen fremsender forslag til generalforsamlingen om at medlemskontingentet med virkning
fra 2017 ændres til 300 kr. årlig under 18 år og 450 kr. årligt over 18 år.
8. Forslag om afholdelse af Medlemsmøde den 10. oktober fra 20.00 -21.00.
Udkast til dagsorden for medlemsmødet er vedhæftet
Beslutning:
Konny spørger Rikke Møller om hun vil være ordstyre til medlemsmødet.
Konny retter indbydelsen, så der står hvordan man melder sig til.
9. Nyt fra formanden
Beslutning:
10. Nyt fra udvalgene
– Undervisningsudvalget
Opfølgning på det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 25. august- herunder tilbagemelding fra
Undervisningsudvalget vedrørende undervisningsholdene, forbrug af heste, mv.?
Eventuelle bemærkninger til udkast vedrørende vores undervisningstilbud.
Beslutning:
Klubbens heste Shakira, Lucky og filur skal bruges først og fremmest i undervisningen og dernæst
skal Rikkes heste, indkøbt til undervisning, bruges til undervisning.
Sekretær sender mail til underviserne om hvordan klubbens og Rikkes heste skal prioriteres i
undervisningen.
Bilag vedrørende klubbens heste vedhæftes. Analyse af forbrug af heste er tidligere udsendt til det
ekstraordinære bestyrelsesmøde – bedes medbragt til mødet.
Udkast til beskrivelse af vores undervisningsstilbud – til brug for Hjemmesiden vedhæftes.
Rikke har lagt brev til bestyrelsen i vores postkasse, hvor beder bestyrelsen tage stilling til om
man fastholder at der skal være 5 elever på springholdet her i vinter, hvor hallen benyttes til
springundervisningen. Hun mener ikke det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt med 5 elever.
Beslutning:
Det er ikke sikkerhedsmæssigt forsvarligt at være 5 på springholdende i ridehallen.
Der kan laves et flydende hold med opvarmning udenfor så der ikke er for mange i hallen ad
gangen.
Mathias laver et forslag til et flydende springhold.

– Stævne – og breddeudvalget
Planlægning og afvikling af Jagten fremadrettet
Helene laver, sammen med Tina, en checkliste til jagten.
- Cafeterieudvalget
- Sponsorudvalget
Orientering fra formanden om indgåede sponsorkontrakter
- Juniorudvalget
- Materialeudvalget.
Beslutning:
11. Udmugningsplan
Beslutning:

12. Eventuelt
Medbring venligst mødeplan med henblik på at få de seneste ændringer plottet ind i kalenderen.
Beslutning:
Rettelser til mødeplan sendes fremover til sekretæren som retter i mødeplanen og derefter sender
den reviderede mødeplan til de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Referent: Bettina.

