Referat fra bestyrelsesmøde på HIRK d. 16-8-2017 kl. 19 i rytterstuen
1 Mødedeltagere: Mia, Kristina, Laura, Kerstin, Susanne, Lisbeth, Anette, Anne og
Karen
Afbud fra: Suzanne
2 Godkendelse af dagsorden: godkendt
3 Godkendelse af referat fra 12-6-2017: godkendt og underskrevet
4 Gennemgang af bestyrelsens opgaveliste:
5 Generel info
a. Status økonomi: Som forventet efter der har været udgifter til byggeri
og etablering af de sidste folde.
b. Månedsresultat: Afstemt frem til maj.
c. Kommentarer til regnskabet: Ingen
d. Bankforhold: Tages af agenda og medtages fremover under punkt a.
e. Personale: Kontrakt for staldassistent gennemgået
f. Driftsopgaver:
6 Nyt fra udvalg:
a. Hesteudvalg: Består af Mia, Laura, Susanne og Mie. Der ledes efter en
ny hest. Vi må desværre konstatere at priserne på heste er steget en
del og der må forventes større udgifter hertil fremover
7 Miljøpolitik: ikke noget nyt.
8 Til orientering: Ny kontrakt til frivillige medhjælpere udarbejdet. Orientering
om kontrakten. Gemt i Dropbox.
9 Rengøring v. Susanne: Det besluttes at Cecilie K. overtager rengøring af
rytterstue og toiletter samt vask af underlag
10 Distrikt 3/DRF: Krav om Ryttermærke 3 og 4 for at få licens til stævner er
fjernet. Dette betød at Hirk måtte aflyse Ryttermærke 3 og 4 undervisningen,
da de tilmeldte sprang fra. Klubben vil fremover afholde undervisning svarende
til ryttermærke 3 for egne elever, hvis der er tilslutning nok.
11 Overdragelse af Ann Christinas arbejdsopgaver:
Anette er næstformand og tager økonomi og personale.
Kristina er med i underviserudvalget.
Kerstin er koordinator i forbindelse med Ryttermærker.
Karen og Kristina er ansvarlige for modtagelse af nye ryttere. (Dvs. at vi går
tilbage til det gamle system).
12 Overblik over fordeling af Mies opgaver:
En del opgaver bl.a. aftenfodervagter og undervisning er fordelt på
privatopstaldere og nye undervisere.

Det blev besluttet at besked fra underviserne om halte heste, tabte sko mm.
skal gives til Dan.
13 Vi har i undervisergruppen fået et puslespil ang. nye undervisere til at falde på
plads, det vil vi gerne orientere kort om v. Kerstin og Anne:
Mandag underviser Malene eftermiddagsholdene. Mie underviser 18-20.
Tirsdag underviser Cora hele dagen.
Onsdag underviser Malene eftermiddagsholdene og Michelle fra 19-21.
Torsdag underviser Katrine. (Holdet 16-17 er nedlagt)
Fredag underviser Malene eftermiddagsholdene og Mathilde ponygames.
Lørdag underviser Zenia. (Fra oktober Michelle)
Søndag underviser Johanne.
Kerstin opdaterer bestyrelse, kalender, undervisere og undervisningsplan.
Der skal udarbejdes en skabelon til vikarkontrakt og alle undervisere skal have
udleveret ny kontrakt som passer med den skabelon der er udarbejdet i juni
2017
Dokument om timer ved stævner: Blev ikke afsluttet.
14 Nye regler ang. antal ansatte: Der er i august 2016 kommet nye regler om hvem
der skal tælles med i det antal ansatte som vi gerne vil holde under 9 for at
undgå en masse formaliteter:
De nye regler betyder at undervisere ikke tæller med som ansatte
Vi talte om hvordan vi fremover kan følge med i sådanne ændringer hos
arbejdstilsynet og skat. Det besluttes at Karen kontakter DRF og
idrætskonsulenten for at høre om der er mulighed for at vi kan blive informeret
om ændringer via dem, eller om vi selv skal holde øje med sådanne ændringer.
15 Mulig opdatering af underviserplan:
Det blev besluttet at økonomi-, underviser og hesteudvalg skal sætte sig
sammen og finde ud af hvordan vi kan udnytte ressourcerne bedst og
hvilke hold der er brug for. Der skal kigges på hvad der er efterspørgsel
på via Klubmodul og den venteliste der fremgår af klubmodul.
For løbende at kunne se behovsudviklingen for undervisningsplanen, er
det vigtigt at underviserne hele tiden får de elever, som er klar til at rykke
videre, skrevet op til de nye hold. Står de ikke registreret i klubmodul kan
man ikke se, hvor det er det rigtige sted at sætte ind med evt. ændringer
til eksisterende plan.
Der er forespørgsler på prøvetimer.
16 Nedsættelse af et Cafe´ Hyp udvalg? Udsat til næste møde.

17 Kommende arrangementer: Stævne 19./20. august. Åben Rideklub 26. august.
18 Næste møde: 11-9-17 kl. 19 på HIRK
19 Evt.
Venlig hilsen Karen

