
 Referat af best. møde d. 11. april 2018 

 

Til stede:  Konny, Mette, Toni, Rikke og Ulla 

Afbud: Helene og Bettina 

Referent: Ulla 

 

Punkt 1: Kommentar til sidste referats punkt 9: Afregning sker til Konny og ikke til Mette. 

Punkt 2: Samarbejdet med Rikke og John. 

 Ingen bemærkninger.  

Punkt 3: Budget ser fortsat fint ud.  

Punkt 4: Medlemsliste gennemgået og godkendt. 

Punkt 5: Konny laver rettelser i funktionsbeskrivelserne. Fremsendes sammen med indkaldelse til 

næste møde til endelig godkendelse. 

Punkt 6: Børneattester indhentes på alle undervisere, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og 

udvalgsmedlemmer. Dertil ALTID på forældre, hvis de er hjælpere f.eks. i forbindelse med 

ridelejr. Ulla checker altid, om vi har børneattester på relevante personer. 

Punkt 7: Ulla orienterer om kurset. Hun sørger for at udfylde de af DGI udarbejdede skemaer, sådan 

at alt vedr. persondataforordningen er i orden. 

Punkt 8: Toni arbejder på google drive til Hals Rideklub, hvor alle dokumenter fremadrettet deles. 

Punkt 9: Hestetrailer: Der er lavet en forsikring. Reg. attesten er kommet. Traileren står p.t. hos Hals 

Auto. Logo fra Spk. Vendsyssel er under udarbejdelse. Leveres med lås.  

Punkt 10: Undervisningsudvalg: 

Misligholdelse af partaftale i forhold til udmugning vil medføre opkrævning for udmugning. 

Pr. boks kr. 50,-. Ved gentagen mislighold vil en fortsat partaftale tages til efterretning af 

bestyrelsen. (Dette skal indskrives i kommende partaftaler) 

Juniorudvalg:  

Der anskaffes en affaldsspand/container til opstilling udenfor rytterstuen. Udvalget skal have 

ansvaret for at tømme containeren.  

Punkt 11: Eventuelt:   

Ændring af indmeldingsblanket, så der henvises til Toni omkring opstart. Ulla sender forslag 

til Toni. 

Islænderholdet: I april køres med 1 hold. Maria afregnes med 1 time når hun er her (normalt 

1,5 time) 

Næste nyhedsbrev: Vær opmærksom på hvad vi skriver på facebook, f.eks. vedr. afbud (skal 

gå direkte til underviser), spørgsmål om hvilke heste, der er sadlet op o.s.v. Alle ser 

beskederne – også dem, der blot er koblet op på siden og ikke nødvendigvis rider hos os. 

Opslag i rytterstue: Kun vedr. opvask og madvarer! Det laver Ulla 

Generelle husregler skal også laves som opslag men være mere generelt gældende. Det laver 

Ulla. 
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