Referat fra bestyrelsesmøde på HIRK d. 10-10-2017 kl. 19 i Rytterstuen.
1 Mødedeltagere: Anette, Kerstin, Kristina, Anne, Lisbeth, Suzanne, Mia, Susanne
og Karen
Afbud fra: Laura Heideby som udtræder af bestyrelsen, da hun ikke længere har
tilknytning til klubben.
Valg af ordstyrer: Susanne.
2 Godkendelse af dagsorden: Godkendt med ekstra punkter: 12. Kommende
arrangementer og 13. nedsættelse af Cafe` Hyp udvalg. Og som noget nyt: Valg
af ordstyrer.
3 Godkendelse af referat fra 16-8-2017: Godkendt og underskrevet.
4 Gennemgang af bestyrelsens opgaveliste:
Hvordan arbejder vi i udvalg og giver ro til udvalgene? Vi skal give hinanden
arbejdsro og henvende os direkte til udvalget, hvis vi har kommentarer til
udmeldinger. Det kan være bedre at tale om tingene, så undgå for mange mails.
Vi kan blive bedre til at lave referater fra udvalgene og kan så læse dem i
Dropboks. Alternativt vente på information til bestyrelsesmøder.
Generalforsamling: Hvem genopstiller og er der nye kandidater? Vi kommer til
at mangle suppleanter. Generel udmelding om at der er meget arbejde
forbundet med bestyrelsesarbejdet. Vi skal passe på os selv og hinanden. Dato?
Generalforsamling torsdag d. 8-2-18.
Årskalender: Er der allerede nu kendte datoer og arrangementer i 2018?
Ferier er lagt ind. Kerstin kommer med forslag til mødedatoer og sender ud.
Stævneudvalget giver besked, når de har datoer.
5 Generel info
a. Status økonomi og bankforhold: Der er afleveret tal til at arbejde med.
Det går fint med banken.
b. Månedsresultat: Afstemt til om med august. Indtægt er fornuftig. Der
har været faldende indtægt pga. faldende antal elever. Er ved at fylde
hold op.
Udgifter til wrap over budget. Vi skal være obs. på at der ikke gives for
meget.
Smederegninger og udgifter til udstyr til heste højere end budgetteret.
c. Personale:
d. Driftsopgaver:
6 Nyt fra udvalg
a. Hestestatus: Status på udvalgets arbejde. Der har været møde for
økonomi-, heste- og underviserudvalg. Der er blevet kigget på hvor

meget hestene går og hvordan hestenes fridage ligger. Vi skal
dokumentere driften. Der er lavet Excel ark til dette.
Der er en vallak på prøve, 12 år, let ridelig og robust.
Nellie kommer retur til tidligere ejer.
Elizium lejer vi pt.
Holder øje med Spunk og June.
b. Stalden:
Forslag om oprettelse af et ”Hjælperteam”, som vi har nu med Opera.
c. Venteliste og holdstatus: Der er få børn på venteliste. En del voksne på
venteliste. Det er svært at få elever til de tidlige hold. Vi skal finde ud af
hvordan vi sikrer os, at dem der flytter hold kommer ind før dem der er
på venteliste
Der er sket en del holdskift fra halvtimeshold til timehold.
d. Undervisning: Mulig opdatering af underviserplan.
Oplæg fra Lisbeth om nye springhold og tider: tages op i
underviserudvalget som kommer med oplæg til næste møde.
Nye medlemmer til underviserudvalget: Underviserudvalg blev drøftet.
e. Undervisere: Vi havde en snak om ansættelseskontrakter.
f. Juniorudvalget: Hvordan går det med Sikkerheds- og striglekurser?
Hjælperne får nu tilbud om at være med til at afholde kurser.
g. Sponsorudvalget: Ansøgning om sikkerhedsveste og hjelme sendt til
Trygfonden.
h. Parter: Der har været arbejdsdag. Havde en god dag. Forslag om vask af
vinduer.
Vi talte om nye parter. Suzanne ser på det.
7 Miljø og sikkerhed: Nyt fra DRF om ridehjelme. Den nye standard er kommet.
Tjek af lånehjelme: Der er 4 hjelme som er godkendt. VG 1 kan bruges i Norden.
Hvis vi ikke får fondsansøgningen, lægger vi beløb af i budgettet for 2018 til
indkøb af ridehjelme.
8 Vedr. forespørgsel om leje af rideskolehest: Vi lejer ikke heste ud. Karen skriver
tilbage.
9 Ridesti rundt om Noden: Se forslag og kom med til ideer til forløb op af bakken.
Det er for stejlt med nuværende forslag.
Der er ønske om mulighed for en bredere kant øst om Noden, så vi kan ride den
vej. Det kan vi ikke i øjeblikket.
Karen mødes med Jesper fra Naturstyrelsen og kigger på forløbet.

10 Åbent hus arrangement: Hvordan gik det og er det noget vi vil gøre igen? Det
var hyggelig med liv, aktiviteter og glade mennesker. Det kræver en del
forberedelse.
11 Distrikt 3/DRF – noget nyt? Mia og Lisbeth til møde i Rådsmøde i distriktet på
torsdag.
12 Kommende arrangementer: Stævne 20/21-10.
13 Cafe Hyp udvalg: Udskudt.
14 Næste møde: 9-11-17 kl. 19
15 Evt.:
Venlig hilsen Karen

