Referat fra bestyrelsesmøde på HIRK d. 14-4-2016 kl. 19 i rytterstuen
1 Mødedeltagere: Ann Christina, Lisbeth Korte, Kerstin, Lea, Stine, Susanne, Mia
og Karen.
2 Godkendelse af dagsorden samt referater fra 14. januar og 8. marts 2016:
Dagsorden og referater godkendt. Referater underskrives af dem, der har
deltaget på mødet.
3 Gennemgang af bestyrelsens opgaveliste:
Kerstin opdaterer.
Tema aften fra DRF:
Vi kan låne sal på Klostermarksskolen, booker salen for 4 timer, Mia tager sig af
planlægningen og undersøger om lokalet koster noget, hvornår det er ledigt,
hvor mange kan deltage, de tekniske muligheder. Temaaftenen varer ca. 3
timer, der er en film og oplæg til diskussion. Skal cafe` hyp være en del af det?
Gratis deltagelse for medlemmer af HIRK, 50 kr. for andre. Undervisere/ansatte
inviteres separat.
Hæk ved udendørs bane- tilladelse (status) se mail fra Susanne 23-2 næstsidste
punkt:
Vi skal ikke søge om tilladelse hos kommunen. Hækken bliver plantet til
efteråret evt. i forbindelse med arbejdsdag 10. september.
Sommerfold og formel henvendelse fra HIRK:
Sommerfold afmeldt.
Beslutning om klubmodul:
Kerstin og Susanne forhører sig i andre klubber som bruger klubmodul. Siger de
god for det, er vi med.
Opdateringer af børneattester(status):
Lisbeth korte og Susanne sørger for børneattester for dem der mangler.
Opfølgning på næste møde.
Horsemanship - kan vi lave kurser i det:
Ikke relevant for rideskolen.
Opgaver fra tidligere referater:
Certificeringer: Maja fra distrikt 3 kommer med datoer for gennemgang af
vores certificeringer.
Forsikringer – heste uden for matriklen:
Der skal laves tillægsforsikringer for en dag, hvis en hest skal til stævne uden
for matriklen.
Lys i ride hus (LED):

Ikke aktuelt lige nu.
Maling af dæksel mellem stald og ride hus: Er malet.
Belysning ved indkørsel:
Stine undersøger, om vi kan få vejpæle med reflekser. Ønske om en lygtepæl
mere. Det er landzone, så der må ikke komme mere lys.
Fie og pony ride lejr 7 ponyer i 2016(forespørgsel): ikke aktuelt.
4 Generel info
a. Status økonomi: orientering fra Susanne
b. Månedsresultat: januar ser fornuftig ud.
c. Kommentarer til regnskabet: Bekymring for belægningsprocenten. Den
er for lav.
d. Bankforhold: ændringer ift. beslutning på generalforsamling: Mia og
Lisbeth Korte tager en snak med banken om de ændringer der blev
besluttet på generalforsamlingen. Referat og ny forretningsorden skal
vises i banken.
Ønske om personalekort.
e. Personale: orientering fra Susanne.
f. Driftsopgaver (hæk): behandlet under punkt 3.
5 Nyt fra udvalg
a. Hestestatus:
Chippo er købt. Vi leder efter 2 kategori 1 ponyer. Kerstin sætter opslag
på hjemmesiden og Facebook.
b. Stalden:
Kornsiloen skal ned. Har ikke fundet en der vil have den. Oprydning
generelt.
c. Stævner:
Skal vi have ekstra stævner nu hvor der ikke bliver ride lejr? Evt.
springstævne i september(17/18) og c-stævne i oktober(22/23). Ser
tiden an. Hvis der bliver Camp i uge 26 behøver vi ikke flere stævner.
d. Venteliste og holdstatus:
Der skal fyldes op på hold med ledige pladser. Hold kl. 15-16 tirsdag og
torsdag mangler ryttere, vi kommer til at lukke det ene ned.
Vi kan evt. have handicapridning om formiddagen.
Der er en forespørgsel fra Psykiatrisk Sygehus Sankt Hans angående
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undervisning om formiddagen af ryttere derfra. Evt. arbejde i stalden.
Der vil være fuld personaledækning. Vi afventer officiel henvendelse.
e. Undervisning:
Der mangler en underviser til ponygames. Ann Christina kontakter en i
distrikt 3 som kan hjælpe med at finde underviser.
Zenia fortsætter med at undervise om lørdagen til december.
f. Juniorudvalget:
Vil holde sommerfest for HIRK.
Afholder striglekurser, 2 hjælpere er med. Det er godt, hvis en fra
bestyrelsen byder velkommen. Forslag om at give roset og diplom ved
gennemført striglekursus.
Efterspørger mødekalender over hvem der møder op til diverse
arrangementer. Karen laver lister over, hvem der deltager.
g. Sponsorudvalget
h. Rengøringsudvalget
i. Parter
Miljøpolitik:
Der er et toilet der løber.
Distrikt 3/DRF
Ride lejr:
Aflyst. Mie og Dan vil gerne arrangere og afholde dagslejre i uge 26, hvor der
kan være individuel ridning formiddag og fælles om eftermiddagen. Det kan
være i tidsrummet 8-16. Lisbeth kan evt. være behjælpelig med at arrangere
(tilmelding mm), nu da der ikke er ride lejr. Skal vi have hjælperne med?
Kommende arrangementer
a. Arbejdsdag 30-4-16 hvem arrangerer denne dag?
Aflyst. Vi skal på mødet i juni planlægge arbejdsdagen d. 10. september.
Opgaver til dagen er plante hæk, hegnet ved ridebanen skal have olie,
tørrestativ graves ned, samle sten på folde, fjerne giftige planter.
Kom med opgaver til karen.
Forventninger til - og aflønning af - underviseres deltagelse i klubstævner og
springstævner:
Undervisere der ikke er privat opstaldere, aflønnes med ca. 2 timer pr. stævne.
Holdbeskrivelser:
Mie vil gerne opdatere og foreslår, at hold angives med aldersgrupper i stedet
for niveau.

Vi nåede ikke punktet, tages på næste møde.
12 Elevers tilstedeværelse på rideskolen uden for undervisningstid (ift. de
opdaterede sikkerhedsregler): har vi diskuteret dette færdigt?
Stalden er lukket uden for undervisningstiden, rytterstuen er åben 8-20.
13 Handicaphold: lukket punkt
14 Opdatering organisationsdiagram:
Ann Christina opdaterer.
15 Hjemmesiden:
Kom med input til hjemmesiden. Stævner mm. Lisbeth kom med tilbud om at
lave film om rideskolen. Skal vi have sponsoreret opslag?
16 Status nøglesystemet:
Susanne og Kerstin har styr på nøglesystem.
17 Justering af søndagstider:
Nye tider vedtaget. Husk ingen undervisning i partstiden.
18 Næste møde: 26-5-2016 kl. 19
19 Evt.:
Underviserdagen var en succes. Det koster i løn og forplejning.
Forslag om at gøre det til en fast udgift. Er besluttet.
Venlig hilsen
Karen

