
NR. 18                                                                      Hals Rideklub. 
 

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

Til stede: Konny, Helene, Ulla, Bettina. Fraværende: Rikke. 

 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 14. november 2016.  
Referatet vedhæftet 
Beslutning: 
Referat godkendt med  rettetelser. 
 

2. Samarbejdet med Rikke og John 
Drøftelse af køb af facilitetskort, hvem kan købe og hvilke kriterie skal være opfyldt? 
Beslutning: 
Bestyrelsen kan tilslutte sig at :  
Facilitetskort kan købes af modtagere af undervisning i Hals Rideklub, for en måned ad gangen, 
til 400 kr om måneden. Fra den 1. januar 2017. 
Det evalueres til bestyrelsesmødet i juni måned. 
 

3. Budgetopfølgning v/ kassereren 

Herunder:  

- Afregning af diverse udlæg 
- Afregning af hesteleje 
Bilag vedrørende budgetopfølgning vedhæftet 
Beslutning: 
Udlæg er afleveret til Kasseren. 
Hesteleje afregnes snarest. 
Deadline for aflevering af penge eller skrabelodder til Konny, Ulla eller Helene  
senest den 25. december 2016. 

 
4. Lukket møde: 

Forslag stillet af formand og kasserer: 
- Nedlæggelse af Mikrohold, i stedet oprettes trækkehold efter behov. 
Beslutning: 
Godkendt. 
Forsalg om prisforhøjelse med virkning fra 1. januar 2017: 
- trækkehold fra nuværende 270 kr. til 300 kr. pr. måned inkl. leje af hest: 
- Prisforhøjelse fra 300 kr. til kr. 325 kr. pr. på pr. måned for leje af kvartpart på pony 

Beslutning: 
Bestyrelsen godkender  prisforhøjelsen på trækkehold og kvartpart. 

  
5. Status medlemslisten 

Medlemslisten vedhæftet 
Beslutning: 
Taget til efterretning. 
 

6. Fastlæggelse af dato for generalforsamling i 2017.  
Konny foreslår at Generalforsamlingen afholdes mandag d. 20. februar 2017 



Beslutning: 
Generalforsamling den 28. februar 2017 kl 19.00. 
  

7. Godkendelse af Mødeplan for bestyrelsen i 2017. 
Udkast til mødeplan vedhæftet 
Beslutning: 
Mødeplanen godkendes med undtagelse af den 9/1 som flyttes til den 11/1. 
 

8. Nyt fra formanden 
Orientering om indgåede aftaler om sponsorater. 
Taget til efterretning. 

 

9 Undervisningsudvalget: 
Fremlæggelse af udkast til Undervisningsplan for 1. halvår 2017 V/ Helene 
Undervisningsudvalget fremsender undervisningsplan i god tid før bestyrelsesmødet 
Beslutning: 
Udkast til undervisningsplan er godkendt. 
Undervisningsplanen lægges på Facebook i weekenden 17-18/12 af Ulla. 
Ulla tager kopirer til uddeling til de små. Konny deler ud. 
 

10. Forslag til ansættelse nye undervisere fra 1. januar 2017. Præsentation af Ida og Taia, der allerede 
er i gang med at undervise. 
Beslutning: 
Bestyrelsen beslutter at ansætter Ida Rønbæk Jensen, Katrine Skov Jensen og Teia Melvej 
Stennevad som undervisere. 
 

10 Nyt fra udvalgene 
– Undervisningsudvalget 

– Stævne – og breddeudvalget 

Aktivitetsplan fremlagt og skal revideres af stævne breddeudvalget 

  Fremlæggelse af forslag til Aktivitetsplan for 2017 V/ Ulla 

 Referat fra Breddeudvalgsmødet den 21. 11.16 Vedhæftet 

Beslutning: 

- Cafeterieudvalget 
- Sponsorudvalget 
- Juniorudvalget 
- Materialeudvalget. 
Beslutning: 
 

11 Eventuelt 
 

 

 


