
NR 1, 2018 

 

Hals Rideklub 

 

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 8. januar fra kl. 19.00- 21.00. 

 

Til stede: Konny, Helene, Ulla, Bettina. 

 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 30. december 2017 
Referatet er vedhæftet 
Referat godkendt 
 

2. Samarbejdet med Rikke og John 
Beslutning: 
Der er kommet klage til Rikke og John og også til Hals Rideklub angående oprydning i stald, 
ridehal og områderne udenfor. 
Det aftales at Formanden retter henvendelse til klageren og opfordrer ham til at tage det med 
pigerne selv. Det er med fuld opbakning fra med bestyrelsen. 
 
Partshaverne skal have et kursus i at tage bund. Bunden bliver ødelagt når den ikke bliver taget 
ordentligt. 
Rikke giver kursus tirsdag 9/1 
Helene giver kursus onsdag 10/1 
 

3. Budgetopfølgning v/ kassereren 
Bilag vedhæftet 
Beslutning: 
Budget godkendt 
 

4. Status medlemslisten 
Medlemslisten vedhæftet 
Beslutning: 
Medlemslisten ligger klar til næste bestyrelsesmøde 
 

5. Godkendelse af revideret mødeplan for 2018 
Bilag vedhæftet 
Mødeplan godkendt med rettelse 
 

6. Godkendelse af dagsorden til generalforsamlingen d. 7. februar 2018.  
Konny foreslår at kontingentet for passiv medlemsskab hæves til 250,00 kr.  
Udkast til generalforsamlingens dagsorden er vedhæftet. 
Beslutning: 
Dagsorden godkendt 
 

7. Opfølgning på medlemsmødet d. 13. november, herunder tilbagemelding fra 
Undervisningsudvalget med forslag til organisering af hjælpere og i stalden samt honorering.  



Beslutning: 
Mandag: Josefine hjælper  
Tirsdag: Cecilia og Cecilie er hjælpetrænere 
Onsdag: Cecilia og Cecilie er hjælpetrænere 
Søndag: Katrine hjælper 
 
Konny og undervisningsudvalget mødes og evaluere på hjælpetrænerordningen. De aftaler selv 
dato. 
 
 

8. Nyt fra formanden 
Beslutning: 
Hals Rideklub har fået en henvendelse fra en underviser der er interesseret i at give 
eneundervisningstimer. 
Bestyrelsen har besluttet at vedkommende må udbyde eneundervisning via Hals Rideklub. 
Det er en forudsætning at man er medlem af Hals Rideklub, hvis man ønsker at modtage 
undervisning, hvad enten det er holdundervisning eller eneundervisning 
Hvis medlemmet ikke har facilitetskort eller er opstaldet på Baisgaard Hestepension, hvor 
facilitetskort er en del af bokslejen, skal medlemmet, ud over prisen på undervisningen, betale 50 
kr. pr. undervisningsgang til halleje, samtidig med betaling af undervisningen 
 
Islænderundervisning starter mandag den 15, januar. Med ny underviser Maria. 
 
Tony vil lave ponygames og jordtræning i løbet af foråret. 
 

9. Nyt fra udvalgene 
– Undervisningsudvalget 
– Stævne – og breddeudvalget 
Holder møde tirsdag den 16. januar. Bl.a. om åbent hus d. 18. marts. 
- Cafeterieudvalget 
- Sponsorudvalget 
- Juniorudvalget 
- Materialeudvalget 
Ønsker et udendørs opsadlingssted, til gæster med trailer. Helene laver en tegning af det 
ønskede. 
Beslutning: 
 

10. Eventuelt 
Hestetrailer, Ole og Daniel aftaler 
 
Parten på Filur er opsagt fra den 15. januar. Udmugning af boksen aftales. 
 
Ulla laver en turnusordning for udmugning ved partsheste for partshavere og klubbens store 
piger.   
 

 

 


