NR 9
Hals Rideklub
Indkaldelse til bestyrelsesmøde mandag 9. maj 2016 fra kl. 19.00- 21.00.
Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 11. april.
(Referatet vedhæftes dagsorden)
Beslutning:
Medlemsmøde ændres fra den mandag 12. september til den mandag 5. september.
Bettina retter i mødeplanen og sender rundt.
Helene sender mødeplanen til Rikke og John, da de ikke kan åbne det Bettina sender på mail.
Ole låner maskiner inklusiv diesel til at grave og jævne ud imellem stald og fold.
Referat fra bestyrelsesmøde den 11. april 2016 er godkendt.
2. Samarbejdet med Rikke og John
Drøftelse og godkendelse af rengøringsplan, som skal indgå som et Tillæg til Lejekontrakten
Bilag: OPLÆG TIL RENGØRINGSPLAN
Beslutning:
Rengøringsplanen rettes til af Rikke og Bettina. Godkendes på næste bestyrelses møde.
Rikke og John sponsorerer haltimerne til springholdene i opstarten. Klubben siger tak.
Helene, Ulla, Rikke M. og Bettina siger til deres piger at de skal gå ud til Shakira og give hende en godbid
og kæle hende og gå igen, for at hun skal blive nemmere at hente ind fra folden.
Tilbagemelding vedrørende ødelagte ting: Rikke og John må tegne egen forsikring til dækning af udstyr og
materiel, der går til i forbindelse med udlejning af deres heste til rideundervisning.
Bestyrelsen fastholder hvad der står i halvpart-kontrakter at Klubhestene må kun rides af en
halvparthaver udenfor klubbens område med en voksen eller hvis halvparthaver er over 18 år.
Der skal betales klubhesteleje uanset om der skal rides i hallen eller på tur.
Rikke og John siger til når runden er klar til brug. Runden indvies til sponsorspring.
3. Budgetopfølgning v/ kassereren
Bilag vedhæftes eller runddeles
Beslutning:
Budgettet ser fornuftigt ud lige nu.
Det ser fornuftigt ud med indtægterne fra undervisningen.
Konny laver et oplæg til en støtte forening.
4. Status medlemslisten
Medlemslisten vedhæftes eller runddeles
Beslutning:
Der er 66 medlemmer af Hals Rideklub, det er er fremgang på godt 30%.
5. Følgende arrangementer afholdes i Hals by i sommer, hvor vi kan for at deltage:
1) Hjælpere ved koncerten, ”Danmark dejligst V/ Rasmus Nør d. 28. juli
2) Gadeidræt d. 21. maj, hvor alle frivillige foreninger i Hals er indbudt til at deltage.

3) Open by night d. 7. -14.- 21. juli + 4. august fra kl. 19.00-20.00.
4) Torvedage i sommerferien.
Beslutning:
Ulla laver et opslag til tilmelding til Danmarks dejligst.
Vi dropper gadeidræt og Open by night.
Vi tager med til torvedag de dage vi kan. Hestepigerne skal melde sig til at ponytrækning til torvedage.
6.

Drøftelse af udkast til skabelon til dagsorden til Bestyrelsesmøder.
Bilag: Hals Rideklub - Skabelon til dagsorden
Beslutning:
Udsat til næste bestyrelsesmøde.

7. Drøftelse af udkast til Gaveregulativ
Bilag. Udkast til gaveregulativ for Hals Rideklub.
Beslutning:
Udsat til næste bestyrelsesmøde.
8. Nyt fra formanden
Udsat til næste bestyrelsesmøde.
9. Nyt fra udvalgene
– Undervisningsudvalget
– Stævne – og breddeudvalget
- Cafeterieudvalget
- Sponsorudvalget
- Juniorudvalget
- Materialeudvalget.
Beslutning:
Udsat til næste bestyrelsesmøde.
10. Eventuelt
Referent:

Bilag til punkt 1

Hals Rideklub
Referat af bestyrelsesmøde mandag den 11. april 2016 fra kl. 19.00.
Til stede: Konny, Helene, Ulla, Rikke M. og Bettina.

11. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 14. marts 2016.
Helene tager det med i undervisningsudvalget at vi ønsker ponygames som en fast del af
undervisningen.
Helene underetter underviserne om at ponygames skal være en fast del af undervisningen.
Ponygames skal bruges som indslag i åbent Hus den 30. april 2016.
Tur til Wilhelmsborg søndag den 26. juni 2016. Bettina laver indbydelsen en måned før, på Facebook
og som ophæng. Laver også en appetitvækker til indbydelsen på Facebook snarest.
Konny spørger Mathias om mikrofon til åbent hus
Konny laver et udkast til en fast dagsorden til fremtidige bestyrelsesmøder.
Konny foreslår, at vi laver beslutningsreferat… Dette vedtages.
Referatet fra bestyrelsesmødet den 14. marts 2016 er godkendt.

12. Godkendelse af udkast til bestyrelsens mødeplan
Mødeplan godkendt.

13. Samarbejdet med Rikke og John
Rikke og Jonn deltager under behandling af punktet.
Konny søger sponsorat til at få tørlagt området imellem foldende og hestestalden. John tager tre
tilbud hjem.
Hegnet skal flyttes så der laves en bane rundt om foldende. Gunnar og Ole sender sms til John
angående datoer de vil kunne hjælpe til.
Rikke indhenter tilbud på spring.
Helene og undervisningsudvalget tager stilling til om der er behov for en ny sadel til Shakira.
Rikke og Bettina har lavet Rengøringsplan. Den bliver taget op på næste bestyrelsesmøde.
Konny undersøger ved Dansk Rideforbund, hvad der sker hvis Baisgaards ting bliver ødelagt/går i
stykker når de bliver brugt af rideklubbens ryttere. Hvordan er vi forsikret ved tingskade.
Rikke og John syntes der er en meget bedre stemning på rideskolen. Det er rart at komme på
staldgangen igen.
Det er bestyrelsen også rigtig glad for.
14. Budgetopfølgning v/Ulla
Gennemgang af budget og pt ser det fornuftigt ud.
Møde med Aalborg kommune, Ulla og Konny og den økonomiansvarlige aftalte en timeforhøjelse til
450 timer pr år=10 timer om ugen, med mulighed for op til 500 timer om året.

Positivt møde med Aalborg kommune.
Der må gerne være halvpart på Shakira.

15. Nyt fra udvalgene
-Orientering fra formanden
Planlægningen af åbent hus er på plads.
Indbydelsen til åbent hus er godkendt.
Bestyrelsen mødes kl 8.30 til åbent hus.
Konny har fået mange gaver til Amerikansk Lotteri.
Bettina spørger Vivi fra søspejder ang. lån af to flag til åbent hus. (Det blev et ja til gratis lån i år).
Ulla spørger Lise, om hun kan skaffe et skilt til at stå ved vejen.
Ulla kontakter V. Hassing Rideklub ang. brug af deres hjemmeside og Facebookside til reklame for Hals
Rideklubs arrangementer.
Hals Rideklub må gerne låne V. Hassing Rideklubs Ponygames udstyr.
Annette Ladefoged fra Ørsted Rideklub har inviteret bestyrelsen. Vi tager det op på næste
bestyrelsesmøde om vi skal besøge Ørsted Rideklub.
– Undervisningsudvalget
Undervisningsudvalget har møde i uge 15.
Rideholdende skal spredes over flere dage.
Rideklubben skal have en ny underviser i spring og dressur på niveau med Ditte.
Mathias kan undervise i begynderspring evt.
Klubben kan undersøge via Facebook, om der er ryttere nok til at starte springhold.
– Stævne – og breddeudvalget
Stævne – og breddeudvalget har møde den 18. april 2016.
- Cafeterieudvalget
Vi har styr på åbent hus. Konny spørger John om han vil lave to pizzabradepander til salg til åbent hus.
- Sponsorudvalget
Ulla tager sig af pressekontakt og invitationer. Konny tager sig af at søge sponsergaver og fonde.
Helene spørger Land og Fritid om de vil donere sponsorgaver, hestegodbidder til små præmier til
sponsorspring.
- Juniorudvalget
Pudsedag lørdag den 16. april 2016 kl 13.
Juniorudvalget ønsker en Hjallerup marked tur.
Medlemmerne af Juniorudvalget skal give besked til Ulla ang. hvilke dage de kan hjælpe med
ponytræk de 5 Torvedage i Hals der ligger i sommerferien.
2. weekend i juni er der sponsorspring.
Bagagerumsmarked er god ide som vi arbejder videre med, men ikke bruger til dette års
sponsorspring.
- Materialeudvalget
Rundbuehallen er bestilt og der er lavet aftale med materieludvalget og der bliver kaldt på
bestyrelsesmedlemmer og ægtefæller til opstilling inden åbent hus.

16. Fremlæggelse og drøftelse af udkast til bestyrelsens Forretningsorden og Retningslinjer for god ledelse.
Udsættes til temadag den 7. april 2016.

17. Fremlæggelse og drøftelse af tidligere udarbejdet Funktionsbeskrivelser – medbring venligst dine forslag til
ændringer under dine egne ansvarsområder.
Udsættes til temadag den 7. april 2016.
18. Eventelt
Voltigering på til temadag den 7. april 2016.
19. Lukket møde
Godkendelse af bestyrelsens beslutning om at tilknytte berider Søren Hedegård til Hals Rideklub under
følgende betingelser:
- Interesserede ryttere foretager selv bestilling af rideundervisning hos Søren Hedegård
- Rytteren afregner direkte til Søren Hedegård for modtaget undervisning
- Der er ikke noget økonomisk mellemværende mellem Hals Rideklub og Søren Hedegård
- Hest- og halleje sker under samme betingelser, som er gældende for øvrige ryttere i Hals Rideklub og hos
udlejer
- Det forudsættes ikke medlemskab af Hals Rideklub at modtage undervisning hos Søren Hedegård
Godkendt.

Bilag til punkt 2

OPLÆG TIL RENGØRINGSPLAN:
Rideklubben står for hovedrengøring på de to arbejdsdage om året, og består af:
Køkken/opholdsrum:
Vask af køkkenskabene, indvendigt og udvendigt.
Vask af køleskabet, indvendigt og på lågen.
Støvsugning og vask af gulvene.
Vask af køkkenvinduet.
Toiletterne:
Rengøring af begge toiletter, håndvaske, vandhaner og skabe.
Støvsugning og vask af gulvene.
Rytterstuen på 1. sal.:
Vask af vinduerne til ridehallen, indvendigt og udvendigt.
Vask af vinduerne.
Støvsugning og vask af gulvene.
Depotrummet på 1. sal/ kontoret:
Vask af hylderne.
Vask af vindue.
Støvsugning og vask af gulvet.
Ved Rideklubbens større arrangementer, f.eks. åbent hus, hjælper Baisgaard og Rideklubben hinanden
med en let rengøring, f.eks. støvsugning af gulve, vask af toiletter, inden arrangementets start.
Efter Rideklubbens større arrangementer, f.eks. åbent hus: rideklubben støvsuger gulve og sørger for at
skraldeposer kommer i Rikke og Johns Container ved huset.
Rideklubben fejer op efter sig, efter møder i rytterstuen på 1. sal.

Baisgaard står for al den daglige rengøring af toiletter, køkken, gulve og rytterstuen på 1. sal.
Rengøring af køkkenbord…. Efter brug.
Fejning og vask af gulv i Køkken/opholdsrum…. Hver 14. dag eller efter behov.
Rengøring af toiletterne og vask af toiletgulvene…. Hver 14. dag eller efter behov.
Fejning og vask af gulve i rytterstuen på 1. sal…. Efter behov.

Bilag til punkt 6

Skabelon – til dagsorden for Hals Rideklub

Hals Rideklub

Indkaldelse til bestyrelsesmøde mandag den ???fra kl. !9.00- 21.00.

Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d???
(Referatet vedhæftes dagsorden)
Beslutning ( Hvad beslutter vi, hvornår gør vi det, og hvem har ansvaret):
2. Samarbejdet med Rikke og John
Beslutning:
3. Budgetopfølgning v/ kassereren
(Bilag udsendes sammen med dagsordenen)
Beslutning:
4. Status medlemslisten
(Medlemslisten vedhæftes dagsorden)
Beslutning:
5. Nye aktuelle punkter til dagsordenen
Beslutning:
6.

Nye punkter
Beslutning:
7. Nyt fra formanden
Beslutning:
8. Nyt fra udvalgene
– Undervisningsudvalget
– Stævne – og breddeudvalget
- Cafeterieudvalget
- Sponsorudvalget
- Juniorudvalget
- Materialeudvalget.
Beslutning:
9. Eventuelt
Referent:

Bilag til punkt 7

Hals Rideklub

Gaveregulativ og beløbsstørrelser
Hals Rideklub ønsker at markere forskellige begivenheder i forhold til
bestyrelsesmedlemmer og andre.
A)
B)
C)
D)
E)
F)

Elevers konfirmation – telegram med motiv af hestesko
Bestyrelsesmedlemmers sølv- eller guldbryllup:
150 kr.
Formand, der udtræder af bestyrelsen:
150 kr.
Begravelse: Æresmedlemmer:
500 kr.
Foreningens deltagelse i markering af mærkedage (indbudt): 150 kr.
Bestyrelsen kan iværksætte indsamling i bestyrelsen og blandt medlemmer af
klubben til markering af andre begivenheder, såfremt bestyrelsen finder anledning
hertil.

Godkendt på bestyrelsesmøde den 9. maj 2016

