
NR 5, 2018 

Hals Rideklub 

 

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 12. marts fra kl. 19.00- 21.00. 

Mødet holdes hos Ulla Toft Jensen på adressen: Kærsgård 20, Vester Hassing. 

Til stede: Konny, Helene, Ulla, Mette, Jacob, Bettina. 

 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 14. februar 2018 
Referatet er vedhæftet 
Ikke aktuelt at spørge Birgit om hun vil med i breddeudvalget, da hendes barn er stoppet. 
Jacob har sat banner op til åbent hus. 

 
2. Samarbejdet med Rikke og John 

Beslutning: 
Udsat til næste møde 
 

3. Godkendelse af ny mødeplan 
  Beslutning: 
  Mødeplan godkendt med rettelse:  
  Mødet i april flyttes til onsdag den 11. april 2018 hos Bettina. 
  Mødet i november flyttes til tirsdag den 6. november 2018 
  Mødet i december flyttes til tirsdag den 4. december 2018 
  Konny retter mødeplan 

 
4. Budgetopfølgning v/ kassereren 

Bilag er vedhæftet 
Beslutning: 
Budget godkendt 

 
5. Status medlemslisten 

Medlemslisten er vedhæftet 
Beslutning: 
Godkendt 

 
6. Staldskabene V./Mette 

Beslutning: 
Helene spørger, på bestyrelsens vegne, Rikke om ryttere uden hest opstaldet, kan leje et skab 
til udstyr, så længe der er ledige skabe 

 
7.  Drøftelse samt  eventuelle justeringer af ansvarsområder   

Medbring det tidligere udsendte dokument ” Hals Rideklub bestyrelsesposter og 
ansvarsområder” 
Beslutning: 
Hvert udvalg gennemgår deres ansvarsområde og kommer med eventuelle forslag til rettelser 
i eget ansvarsområde på næste bestyrelsesmøde 



Bestyrelsesposter, nævnt i dokumentet, gennemgår eget ansvarsområde og kommer med 
eventuelle rettelser på næste bestyrelsesmøde  
 

 
8. Nyt fra formanden 

Beslutning: 
Konny orienterer om køb Hestetrailer:  
Ole og Daniel har lavet aftale med Hals Auto om køb af hestetrailer og 5 års serviceaftale 
Traileren skal Leveres synet og køreklar 
Der skal logoer fra Hals rideklub og Vendsyssel sparekasse og Hals auto på traileren 
Der tegnes en kaskoforsikring på hestetraileren 
 

 
9. Nyt fra udvalgene 

– Undervisningsudvalget 
Al kommunikation i undervisningsudvalget går fremover gennem Toni 
 
– Stævne – og breddeudvalget 
Skrabelodder til udlevering på rideholdene. Helene afleverer til tirsdagsholdene og til 
onsdagsholdene 
Konny tager lodder med til åbent hus søndag den 18. marts 
Aflevering af penge for lodder og overskydende lodder senest den 16. april til Mette  
Afregning for lodder ved Sifa den 1. maj 2018 
 
Næste møde i stævne-bredde udvalget er 26. marts 2018 
 
Løvspringstur den 22. april 2018 
 
Stævne den 16. juni 2018 
 
Programmet til åbent hus den 18. marts 2018 er på plads 
 
- Cafeterieudvalget 
- Sponsorudvalget 
Der er indgået sponsoraftale med firmaerne Forever Strong & Natural og Natur Body-care. 
Ulla udsender mail til Rideklubbens medlemmer angående sponsoraftalen 
 
- Juniorudvalget 
Helene indkalder Juniorudvalget til et møde om oprydning og renholdelse af rytterstuen. 
Konny kontakter kaffe drikkerne ang. vask af kaffekopper efter brug 
Ulla laver et opslag til rytterstuen 
 
- Materialeudvalget. 
 

 
10. Eventuelt 

Referatet fra generalforsamlingen den 6. februar vedhæftes til orientering.  
 
Notat fra møde med bestyrelsesmedlemmer fra Holtegaard Rideklub vedhæftet 
 



 

 


