
NR 2, 2018 

 

Hals Rideklub 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 6. februar fra kl. 17.00- 19.00. 

 

Til stede: Konny, Helene, Ulla, Bettina 

 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 8. januar 2018  
Referatet er vedhæftet 
Beslutning :  
Islænderundervisning starter mandag den 12. marts 2018. Undervisningen er hver anden 
mandag. 
 

2. Samarbejdet med Rikke og John 
Beslutning: 
Udsættes til næste møde. 
 

3. Budgetopfølgning v/ kassereren 
Bilag er vedhæftet 
Beslutning: 
Budgettet gennemgået. 
 

4. Status medlemslisten 
Medlemslisten er vedhæftet 
Beslutning:  
Medlemslisten gennemgået. 
 

5. Opsamling på eventuelle løse ender i forhold til Generalforsamlingen 
Beslutning: 
Gennemgået. 
 

6. Behandling af forespørgsel fra suppleant om adgang til bestyrelsen lukkede gruppe på Facebook. 
Beslutning: 
Suppleanterne får adgang til bestyrelsens lukkede Facebookside. Ulla lukker dem ind. 
 

7. Nyt fra formanden 
- Sponsoransøgning om midler til finansiering af ridesti i Trekantskoven 
- Overrækkelse af midler fra Lind puljen 
- Status vedrørende køb af hestetrailer og køb af ny hest  
Beslutning: 
Formanden informerer. 
Vedrørende hestetrailer, vi følger op på processen angående køb af trailer med Daniel og Ole 
som tovholdere. 
 

8. Nyt fra udvalgene 
– Undervisningsudvalget 



Tilbagemelding vedrørende evaluering af ordningen med hjælpetrænere 
Underviserne og hjælpetrænere er glad for deres samarbejde. 
 
Klubbens heste skal trænes mere.  
Shakira trænes af Cecilie  
Lucky trænes af Rikke Baisgaard 
Filur trænes af Cecilia 
Rudolf trænes af Josefine 
 
Ulla laver en ny undervisningsoversigt til mappen 
 
Der er aftalt med Charlotte at hun indarbejder teori og op sadling i undervisningen. Dvs. at der 
med jævne mellemrum, ca. hver anden måned, eller ved ankomst af nye elever, afholdes 
teoriundervisning i stalden. 
 
Det er aftalt at Charlotte fremadrettet laves månedsprogram til undervisningen. 
 
– Stævne – og breddeudvalget 
Næste møde sidst i februar. 
 
- Cafeterieudvalget 
- Sponsorudvalget 
- Juniorudvalget 
- Materialeudvalget. 
 
 

9. Eventuelt 
 

10. Formanden stiller forslag om at personer der ønsker eneundervisning fremadrettet både skal vær 
medlem af klubben og modtage holdundervisning. 
Beslutning: 
Bestyrelsen beslutter at personer der ønsker at modtage eneundervisning skal være medlem af 
klubben og skal modtage holdundervisning. Hvis der skal afviges fra dette, skal der foreligge en 
særskilt aftale med bestyrelsen. 

 

 

 

 


