
Bilag 1. 

NR 10.                                                                    Hals Rideklub 

Referat af bestyrelsesmøde mandag 13. juni 2016 fra kl. 18.00- 21.00. 

 

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

 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 9. maj. 
Referatet vedhæftes dagsorden 
Beslutning:  
Godkendt. 
 

2. Samarbejdet med Rikke og John 
  Drøftelse og godkendelse af rengøringsplan, som skal indgå som et Tillæg til Lejekontrakten 
  Bilag: OPLÆG TIL RENGØRINGSPLAN – Revideret  
  Beslutning:  
  Rengøringsplanen er godkendt og vedlægges som tillæg til lejekontrakten. 
  Rikke Baisgaard pointerer at der ikke må komme madrester i skraldespanden i ridehallen. 
 Ulla laver et lamineret skilt til at sætte på skraldespanden i ridehallen,  
 hvorpå der står at der ikke må kommes madrester deri. 

  Hestelejen af Baisgaards heste til brug til ride undervisning stiger fra 25 kr. til 30 kr.  
  efter sommerferien. 
  Leje af Baisgaards heste til turridning stiger efter sommerferien fra 30 kr. til 50 kr. 
  Ulla har møde med juniorudvalget og laver en plan for ponyridningen til torvedage i Hals.  
  Ulla laver lamineret skilt til ponyridning til Torvedage i Hals.   
 

3. Budgetopfølgning v/ kassereren 
  Bilag vedhæftet  
  Beslutning: 
  Budgettet godkendt.   
  Det har vist sig, at Hals Rideklub via sit medlemskab af DRF også er medlem af anden  
  forening. Hals Rideklub har imidlertid tegnet særskilt medlemskab til den pågældende  
  forening. Dette medlemskab opsiges. 
 

4. Status medlemslisten 
  Medlemslisten vedhæftes  
  Beslutning: 
  Ulla reviderer medlemslisten i forbindelse med at hun skal indsende opgørelse af medlemstal  
  til   DRF og Aalborg Kommune. 
 

5. Færdig udarbejdet Funktionsbeskrivelse for bestyrelse og udvalg fremlægges til endelig 
godkendelse 

 Bilag: Hals Rideklub bestyrelsesposter og ansvarsområder 
 Beslutning: 
 Godkendt med de sidste rettelser.  
 

6. Orientering om beslutninger truffet på bestyrelsens temadag d. 7. maj. 



Medbring venligst referat fra temadag samt bilagsmaterialet vedrørende punktet – udsendt til 
bestyrelsesmødet d. 9. maj.   
Beslutning: 
Vedrørende informationsskrivelsen ”INFO til børn og forældre på mikrohold i Hals Rideklub:  
Der blev det besluttet at ændre på den nuværende praksis, hvor eleven selv, sammen med 
hjælperen, skal gå med ud på folden og hente den hest han/hun skal ride på.  
Af hensyn til elevens sikkerhed skal eleven fremover ikke gå med ud på folden, men skal vente 
ved hegnet på at hjælperen henter den hest som vedkommende elev skal ride på. 
Ulla orienterer hjælpere og elever. 

Der var ikke yderligere bemærkninger til referatet 

 
7. Godkendelse udkast til skabelon til dagsorden til Bestyrelsesmøder. 

  Punktet udsat på bestyrelsesmødet den 9. maj 
  Bilag: Hals Rideklub - Skabelon til dagsorden  
  Beslutning:  
  Godkendt 
 

8. Drøftelse af udkast til Gaveregulativ 
  Punktet udsat fra bestyrelsesmødet d.9. maj. 
  Bilag. Udkast til gaveregulativ for Hals Rideklub. 
  Beslutning:  
  Godkendt med disse rettelser:  
  Slettes: 25 og 50 års bryllupsdag og Formand træder ud af bestyrelsen. 
  Der gives i stedet til rundefødselsdage: 150 kr. 
  Markering af mærkedage Blomst eller rødvin max.100 kr.  
 

9. Mødeplan for udvalgene. 
Udvalgene fremlægger mødeplanen for 2016. 
Bilag: Mødeplan for bestyrelse og udvalg 
Beslutning: 
Datoer er tilføjet til mødeplanen for juniorudvalget, undervisningsudvalget og 
bredde/stævneudvalget. 
Det enkelte udvalg laver den resterende mødeplan for 2016 færdig på førstkommende møde og 
fremsender herefter den endelige mødeplan til bestyrelsen snarest. 
 

10. Fremlæggelse af de reviderede ”Retningslinjer for hvad rytterne skal kunne på de enkelte hold.” 
Bilag: Helene fremsender retningslinjerne til bestyrelsesmødet. 
Beslutning: 
Undervisningsudvalget laver i samarbejde med underviserne en kort beskrivelse af indholdet i 
undervisningen for hvert hold.  
Beskrivelserne sendes til godkendelse i bestyrelsen, og skal være færdige, sådan at 
beskrivelserne kan lægges op på Hjemmesiden inden undervisningsstart efter sommerferien. 
                 

11. Fremlæggelser og godkendelse af undervisningsplan for efterårssæsonen v/ Helene 
Beslutning: 
Vi regner med to islænderhold i efteråret. 
Forslag til ændringer: 
Der blev udtrykt ønske om, at 

 undervisningstiden for mikroholdene udvides fra 30 min. til 45 min. 



 samle den enkelte undervisers undervisningstid i blokke svarene til 2 
undervisningslektioner med det formål, dels at imødekomme ønske fra underviserne om 
sammenhængende undervisningstid og samtidig sikre en hensigtsmæssig brug af 
hestene.  

 undervisningslektionerne spredes ud på over alle hverdage  

 undersøge om der blandt elever og forældre er et ønske om undervisning på søndage 

 starttidspunktet for undervisningen udskydes fra kl. 16.30 til kl. 17.00  
 
Der er et ønske om ryttermærke hold. Helene spørger Lise om hun vil undervise i ryttermærker. 
Hestene skal først tages ind når rytteren er ankommet til undervisningen.  
Ulla orienterer hjælpere og underviser. 
Udkast til undervisningsplan sendes til godkendelse i bestyrelsen. Den godkendte 
undervisningsplan sættes på Facebook og hjemmeside senest i midt i juli. 
 

12. Info omkring mails via hjemmesiden v/ Ulla 
Der laves nye mailadresser til formand og kasserer til omdirigering til deres egne mailadresser. 
 

13. Undervisning efter sommerferien. Er holdene som vi vil have dem? v/ Ulla 
Beslutning:  
Er behandlet under punkt 11. 

 
14. Vedtægtsændringer i forbindelse med medlemsmødet i september. Skal der så indkaldes til 

generalforsamling? v/Ulla 
Beslutning: 
Der skal indkaldes til Generalforsamling i september. 
Konny laver et forslag til vedtægtsændringer til medlemsmødet. Konny indarbejder bestyrelsens 
forsag til ændringer.  
 

15. Fastsættelse af tidsfrister for opslag af invitationer på Hjemmesiden, Facebook og i klubben 
Beslutning: 
Invitationer skal som udgangspunkt ud 14 dage før et arrangement. 
 

16. Fastsættelse af procedure ved undervisernes aflysning af fastlagte undervisningstider. 
Beslutning: 
Underviser kan ikke selv aflyse undervisning, aflysning af undervisning skal besluttes af 
bestyrelsen. 
 

17. Nyt fra formanden 
- Oprettelse af støtteforening ved Hals Rideklub 

Udsat til næste møde.  
 

18. Nyt fra udvalgene  
– Undervisningsudvalget 
– Stævne – og breddeudvalget 
- Cafeterieudvalget 
- Sponsorudvalget 
- Juniorudvalget 
- Materialeudvalget. 
Beslutning: 



Udsat til næste møde. 
 

19. Eventuelt 
 

Konny Olesen 

 

 


