Referat fra bestyrelsesmøde på HIRK d. 12-9-2016 kl. 19 i rytterstuen
1 Mødedeltagere: Ann Christina, Susanne, Lisbeth K, Lisbeth, Suzanne, Kerstin,
Katrine, Mia og Karen(referent)
Afbud fra: Stine og Lea.
2 Godkendelse af dagsorden: Godkendt
3 Godkendelse referat fra 17-8-2016: Godkendt
4 Gennemgang af bestyrelsens opgaveliste: Kan kalender laves i klubmodul?
Samle ind til årshjul til næste møde (stævner, bestyrelsesmøder, ferie,
optælling af ride dage, generalforsamling).
5 Generel info
a. Status økonomi:
b. Månedsresultat:
c. Kommentarer til regnskabet:
d. Bankforhold:
e. Personale: Instruktører oprettet i klubmodul.
f. Driftsopgaver: Næsten færdig med at lave folde. Dan prøver at få lavet
det sidste i morgen. Der er pt. 3 folde i brug. Vandingsanlæg i ride hus
er næste projekt. Susanne kigger på tilbuddet og beder leverandøren
komme og tale om det.
6 Nyt fra udvalg
a. Hestestatus: Cavalina er lige blevet hentet. Ny pony (fjordhest er
kommet på prøve i 14 dage. Opera er købt. Ann Christina laver skriv til
boksdøren ang. gjord. Djess er aflivet. Silja er sendt i familiepleje.
Fremadrettet ved køb af heste: hvordan undgår vi utilpassede heste?
Sindet er vigtigt.
b. Stalden: Hestepas status. Putte mangler ejer certifikat. Snip mangler
ejerskifteerklæring. Kerstin prøver at finde den i Tyskland. Alle heste på
HIRK tages ud af konsum. Fremover skal heste have hestepas og ejer
certifikat, når vi køber dem.
c. Stævner: Arbejdsdag 1-10-16 aflyst, da der er planlagt stævne denne
dag. Dressurstævne 22.-23. oktober
d. Venteliste og holdstatus: Ann Christina taler med bestyrelsen i den
tidligere klub og afhængig af resultatet evt. spørge DRF om, hvad vi gør
i situationen. (L) Følger op på halvtimes hold søndag 12-13. Ventelisten
er tjekket.
e. Undervisning: Det er godkendt med hjælper fredag 15-16.30. Der er
undervisermøde torsdag d.15-9-16. Undervisere skal på sigt have
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introduktion til klubmodul. Hestestatistik føres manuelt. Der skal på
næste møde nedsættes en arbejdsgruppe til klubmodul. Der skal
planlægges hvordan vi får alle medlemmer registreret. Skal vi møde op
til undervisningen med PC og hjælpe med opskrivningen? Lave en flyer
om hvordan den enkelte skriver sig op?
f. Juniorudvalget: Der er gang i datoer til striglekurser. Lisbeth K følger op
på det.
g. Sponsorudvalget: Afventer svar fra Spar Nord om sponsorat. Anne har
ringet rundt til tidligere sponsorer ang. skilte i ride hus. Vi tager ikke
skilte ned, da spejlene så vil ”give sig”. Næste pulje fra kommunen er 12-17.
h. Parter: Der er 7 parter.
Miljøpolitik: Nyt vandingsanlæg til ride hus er på vej.
Distrikt 3/DRF – noget nyt?
RE-Certificering: Kurset ”Sikkerhed ved ridning og omgang med heste” har
været på bestyrelsesmødet og Katrine laver nu opslag til hjemmesiden, hvor
interesserede kan melde sig til via mail til medlemsansvarlig. Mødet med DRF
om RE-certificering er d. 28-9-16 kl. 17. Susanne, Mia, Lea og Karen deltager.
Status vedr. stikprøvekontrol fra Roskilde Kommune: Der er ark med aktuelt
billede af medlemsregistrering. Ansatte instrueret i at henvise til Susanne, når
der kommer stikprøvekontrol.
Ryttermærker: Ida kan ikke undervise i Ryttermærker i efteråret. Der er
interesse for Ryttermærke 3. Dækkes Ryttermærke underviserkurser af
kommunen? Er der interesse blandt vores undervisere i at uddanne sig? De der
vil tage uddannelsen får uddannelsen betalt og giver selv timer. Lave en
kontrakt på, at der efterfølgende skal undervises i Ryttermærker. Søge distriktet
om hjælp til betaling af kurser. Spørge Distrikt 3 om de har undervisere til
ryttermærker.
Dispensation for hjælper som ikke fortsætter med at være medlem af HIRK:
Dispensation givet. (L)
Overdragelse af udestående opgaver fra Lisbeth og fordeling af arbejdsopgaver:
Ryttermærker overtages af Ann Christina. Hovedmail hirk@hirk.dk og
formand@hirk.dk - Lisbeth beholder disse indtil generalforsamlingen i februar.
Kerstin og Ann Christina spørger Suzanne om hun vil tage parter og hjælpere.
Kerstin vil så tage undervisere. ”Undervisere” drejer sig om ansættelses
samtaler og ”hjælpere” er som back up.

14 Kommende arrangementer: Spring stævne 1-10-16 kl 14. C-dressurstævne 22.23. oktober. Husk temaaften ”korrekt dressurridning”. Kan afholdes i
november/januar/februar.
15 Børneattester: Skal de fornys hvert år? Nej. Pligten til at indhente børneattester
finder kun anvendelse på ansættelsestidspunktet i forbindelse med ny
ansættelser. Det betyder, at der ikke er pligt til at indhente børneattester på
personer, der er ansat eller beskæftiget før lovens ikrafttræden i 2005, ligesom
der heller ikke er pligt til at indhente børneattest løbende i et ansættelses-eller
beskæftigelsesforhold.
16 Næste møde: 10-10-16 kl. 19.
17 Evt. Kerstin undersøger et abonnement hos Oyster (vist nok Mobile Pay). Ændre
indstilling så bestyrelsen ikke er med på hirk@hirk.dk (Kerstin). Lave 5 års
kalender så kursus ”sikkerhed ved ridning og omgang med heste” kommer på
igen i 2019. Vi havde en snak om hvordan rideskolehestene kan komme på fold
om lørdagen og især om, hvordan vi planlægger at få dem ind igen. Skal vi
betale en for at lukke ind, inden det bliver mørkt? Det er aktuelt ca. oktober til
marts. Der tænkes tanker fortsat.
Venlig hilsen Karen

