
 Referat af best. møde d. 15. maj 2018 

 

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

Afbud: Rikke og Bettina 

Referent: Ulla 

 

Punkt 1: Kommentar til sidste referats punkt 11: Tonis mailadresse påføres indmeldingsblanketten, så 

nye medlemmer kan aftale med hende, hvornår de starter på hold. 

Kommentar til sidste referats punkt 12: Shakira købes for kr. 4000,- (vi har endnu ikke hørt 

fra sælger). 

Vi afventer stadig trailer – primært fordi banken skal have logo på. Konny udfærdiger 

kontrakt asap. Materieludvalget kommer til at stå for udlejning af trailer. 

Punkt 2: Samarbejdet med Rikke og John. 

 Ikke behandlet.  

Punkt 3: Budget ser fortsat fint ud. Der oprettes en særskilt konto på parter. 

Punkt 4: Medlemsliste gennemgået og godkendt. Med to nye er vi på 57 medlemmer. 

Punkt 5: Funktionsbeskrivelser er godkendt med rettelser. 

Punkt 6: Overnatning: Bestyrelsen indstiller til, at børn under 12 år ikke må overnatte i klubben uden 

tilstedeværelse af en voksen. Ulla nævner dette i kommende nyhedsbrev samt sætter info på 

hjemmesiden.  

 Børn, der ønsker at overnatte i klubben, skal altid give besked til Helene.  

 Ulla laver opslag vedr. børn, der rider i klubben udenfor undervisningen: 

 Til alle forældre i Hals Rideklub: Vær opmærksom på, at hvis/når dit barn rider på klubbens 

arealer UDENFOR undervisningen, så sker dette uden opsyn og på eget ansvar. 

Punkt 7: Konny informerer om pulje fra DGI, som vi kan søge fra. Vi talte om forskellige ting; ny bund 

på udebanen, tilskud til hest, nye sikkerhedsgodkendte hjelme.  

 Der arbejdes ihærdigt på planlægning af Ringridning i Hals. Der opsættes som noget nyt en 

hoppeborg til børnene.  

 Toni spørger Napoleon-Søren omkring mad/grill/stand. 

Punkt 8: Undervisningsudvalget: 

 Ny partplan er trådt i kraft uden kommentarer/problemer. 

Træning af skoleheste fungerer ikke efter hensigten. Vi overvejer, om underviserne skal ind 

over. 

 Vores hold er næsten fyldt op. 

Ny hest kommer på prøve søndag d. 20. maj. Et par ryttere prøver den af. 

 Toni kigger skolehestenes udstyr igennem sammen med Helene. 

 Toni har fået adgang til at oprette arrangementer på NemTilmeld. 

 Breddeudvalget: 

 Evaluering af Løvspringstur sker senere, men fint med tilmeldte og godt overskud. 

 Prop. og checkliste til stævne er klar. Tilmelding via NemTilmeld. 

 Invitation til Sankt Hans kommer ca. 1. juni. 

 Planlægning af ridelejr er på skinner. Planlagt Åbent Hus skubbes til 2. september.  



Punkt 9: Josefine stopper med dressur onsdag og hjælperopgaven mandag pr. 1. juni. Mette spørger 

Camilla, om hun kunne have lyst til at være hjælper om mandagen i stedet for Josefine.  

 Toni skriver på facebook, at hestene nu er ude, og at man skal huske altid at sætte rigeligt 

med tid af til at gå på fold og hente sin hest – og sætte den tilbage efter brug. 

 Lukket møde: 

Punkt 10: Vi snakkede lidt frem og tilbage vedr. nye priser. Holdningen er generelt, at priserne gerne 

må stige. Kassereren agiterer for, at prissætningen skal være ensrettet og gennemskuelig, så 

ALLE på samme hold betaler den samme pris; allerhelst skal alle, der rider samme disciplin 

(f.eks. dressur) betale den samme pris. Så kan vi nemmere flytte rundt på elever. 

Undervisningsudvalget nævner niveauopdelte hold. Der arbejdes videre med dette frem 

mod næste bestyrelsesmøde, hvor et endeligt forslag skal være klar, så vi kan implementere 

nye priser pr. 1. august. 

Punkt 11: Det vedtages, at der pr. 1. august opkræves ekstra kr. 100,- på næstfølgende opkrævning 

hvis betaling modtages efter forfaldsdato. Der orienteres om dette til medlemmer sammen 

med info om nye priser, når de er klar. 

Punkt 12:  Partkontrakt med rettelser gennemgået. Konny sender retur til Ulla, der læser korrektur. 

Sendes videre til Toni for endelig godkendelse. Når ok fra Toni sættes kontrakten på 

hjemmesiden. Nuværende parthavere kontaktes af Toni for info om opsigelse af ”gammel” 

kontrakt og indgåelse/underskrift af den nye. Nye kontrakter skal senest være gentegnet 

inden opstart efter sommerferien. 
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