Referat fra bestyrelsesmøde 8-3-16 kl 18.30-21.30 i rytterstuen på HIRK
Deltagere: Mia, Ann-Christina, Katrine, Kerstin, Suzanne, Lisbeth, Lisbeth Korte og Karen.
Referent: Karen

Punkt 1 nye ridehustider for privatopstaldere:
Der er blevet spurgt om muligheden for om brug af ride huset kan være for privatopstaldere i
tidsrummet 20-21 mandag og fredag. Dette blev besluttet og træder i kraft fra 1-4-16.
Mia giver besked til Susanne og der skal sendes besked ud til ridehuskortryttere.

Punkt 2 facebook gruppe for privatopstaldere og ridehuskortryttere:
Facebook gruppe for privatopstaldere og ridehuskortryttere: Katrine er administrator.

Punkt 3 Konstituering:
Formand: Mia
Næstformand: Ann-Christina
Kasserer: Lisbeth Korte
Sekretær: Karen
Det blev besluttet at alle i bestyrelsen skal have adgang til alle dokumenter i Dropbox.
Kerstin og karen arrangerer et møde med Jakob, for at blive sat ind i Dropbox.
Der skal meldes ind til DRF om bestyrelsens sammensætning.

Punkt 4 bestyrelsens arbejdsopgaver:
Arbejdsopgaver blev fordelt i forhold til skema. Der er kommet nye opgaver på, nogle er slettet og
andre er blevet delt op.
Katrine udfylder skema og sender ud.
Miljø- der skal være en der er ansvarlig for miljø. Mia ansvarlig. Lea, Susanne og Dan med omkring
miljø. Miljø skal på som fast punkt på dagsordenen.
Organisationsdiagram opdateres: Mia
Kerstin sørger for at Karen kommer ind i FB gruppen for hjælpere.
Opdateringer af børneattester- skal de opdateres? - spørge Susanne (hvem spørger?)

Punkt 5 ride lejr:
Lisbeth spørger Susanne om hun vil/kan være på rideskolen i dagtimerne, mens der er ride lejr i
uge 26. Lisbeth vil gerne arrangere tilmelding mm i.f.t. ride lejr.
Skal der være 2 ride lejre som sidste år, aldersopdelt og på 2 ½ dag eller en ride lejr?

Punkt 6 præsentationsrunde:
En runde hvor vi fortalte om os selv.

Punkt 7 opdatering af diverse dokumenter:
Susanne foreslår en opdatering og sammenskrivning af diverse dokumenter, så det bliver mere
overskueligt og enkelt. En arbejdsgruppe (Susanne, Kerstin og Mia) har nærlæst og fundet frem til
at sikkerhedsdokumentet er meget centralt og at det sammen med 2 andre dokumenter dækker
over det meste. Tanken er at der i opstalder kontrakter mm kan henvises til et dokument. Karen
læser dokumenterne igennem og kommenterer (er det til at forstå mm). Gruppen mødes og
gennemgår dokumenter. Bagefter kommer resultatet på et bestyrelsesmøde og skal godkendes af
alle.

Punkt 8 temaaften fra DRF:
HIRK har vundet en temaaften om dressurridning fra DRF. Det varer 3 timer og kan lægges på en
hverdagsaften. Alle kan deltage (også fra andre klubber)
Kan vi låne et lokale af kommunen? Mia undersøger, om det er muligt. Må vi tage gebyr fra
deltagere som ikke er medlem af klubben? Mia undersøger.

Punkt 9 hestestatus:
Kavalina er købt. Der er 2 nye heste på prøve. Der kigges på pony i weekenden.

Punkt 10 undervisersituation søndag:
Der kommer en til samtale.

Punkt 11 EVT: diverse ideer og punkter til næste møde:
Horsemanship- kan vi lave kurser i det?
Hesteadfærd- kurser?
Ponygames- skal vi lave interne stævner? Evt. med hesteklasser.
Certificeringer- god ide at læse dem igennem.
Bankforhold- opdatering næste møde.
Distrikt 3 nyt punkt på dagsordenen.
Status på børneattester på som punkt til næste møde.
Den nye hjemmeside kommer i gang senere. Afventer dokumenter.
Er referat fra generalforsamling kommet ud?

Næste møde er d. 14-4-16. Kl 19.00 i rytterstuen.

