
NR 5, 2017 

Hals Rideklub 

 

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 6. april 2017 fra kl. 17.00- 19.00. 

Til stede: Konny, Ulla, Bettina 

 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 13. 03.2017 
Referatet er vedhæftet dagsorden 
Beslutning: 
Punkt 8: Underviseren skal orienteres om det der står i punkt 8.  
Konny tager kontakt til underviserne og orienterer. 
Punkt 9:  
Ændres til: 
Når der skal skiftets hest, efter de to måneder, skal Underviseren, den sidste undervisningsdag 
før skiftet, give elev/forældre besked om hvilken hest, der de næste to måneder, skal rides på. 
Der skal sendes en sms til elev/forældre, hvis eleven ikke til stede til den undervisning hvor 
informationerne gives.  
Slettes fra referat: Underviseren skal sørge for at eleven/forældrene altid er informeret om 
hvilken hest der skal rides på før hver undervisning. 
  

2. Samarbejdet med Rikke og John 
Beslutning: 
Der er ikke noget på dagsordenen. 
 

3. Budgetopfølgning v/ kassereren 
Bilag er vedhæftet dagsordenen 
Beslutning: 
Ulla orienterer. Det ser fornuftigt ud. 
 

4. Status medlemslisten og holdoversigt pr. 1. april 2017 
Medlemslisten og oversigt over holdopsætning er vedhæftet dagsorden 
Beslutning: 
Pr. 1. maj står undervisningsudvalget for holdpåsætningen og opsætning af 
holdpåsætningsseddel på tavlen i ridehallen, hver den 1. i måneden. 
 
Undervisningsudvalget skal kikke på tirsdagens brug af Shakira til undervisning i dressur og 
spring. 
 

5. Evaluering af bestyrelsens første år: 
- Hvad er gået godt, vores styrkesider, og hvilke ting skal vi have mere af? 
- Hvor er der udviklingsmuligheder og plads til forbedringer?  

Beslutning:  

Udsat til næste møde. 

 

 



6. Mål for det kommende år: 
- I hvilken retning skal klubben udvikle sig?  
- Hvilke mål vi stræber efter at opnå? 

Beslutning: 

Udsat til næste møde. 

7. Status vedrørende undervisning og undervisere 
Beslutning: 
Se under undervisningsudvalget 

  
8. Orientering og status vedrørende planlægning af ringridningen d. 25. juni 

Orientering om møder og ny sponsorater. 
Beslutning: 
Konny orienterer. 

 
9. Nyt fra udvalgene 

- Undervisningsudvalget 
Alle er i sving for at finde ny underviser til dressur og spring. 
Der er tilgang af nye elever. 
- Breddeudvalget 
Lotte Vægter er ny i breddeudvalget. 
- Cafeterieudvalget 
- Sponsorudvalget 
- Juniorudvalget 
Juniorudvalget står lidt stille lige nu. 
- Materialeudvalget. 
Daniel Bergmann tager Konnys plads i materieludvalget. 
 

10. Hvordan skal vi forholde os til udefrakommende rytteres deltagelse i eneundervisning, når klubbens 
undervisere afholder kurser – hvilke retningslinjer skal gælde? 

       Beslutning: 

         Udefrakommende ryttere skal give 50 kr. i halleje pr elev. 

 

11. Eventuelt. 
Sedlen: ”Forældre - en vigtig del af Hals Rideklub”, skal deles ud til de nuværende elevers forældre 
og gives til nye elever også. 
Ulla kopierer den. 
Huskelisten til forældre og elev, kopieres op og sættes på tavlen i stalden. 
 
Undervisningsudvalget skal lave et opslag på Facebook angående undervisning i påskeugen. 
 
Kasseren modtager IKKE skrabede påskelodder i stedet for penge. 
 
Støtteforeningen havde generalforsamling den 5. april.  
Lisbeth Tomra er formand og kasserer, Rikke Damkjær blev næstformand, Bettina Martinsen er 
menigt medlem. 


