Referat fra bestyrelsesmøde på HIRK d. 11-1-2017 kl. 19 i rytterstuen
1 Mødedeltagere: Mia, Susanne, Lisbeth, Stine og Karen
Afbud fra: Kerstin, Ann Christina, Suzanne og Lea.
2 Godkendelse af dagsorden: Godkendt
3 Godkendelse af referat fra 12-12-2016: Godkendt og underskrevet.
4 Gennemgang af bestyrelsens opgaveliste: Tjek af dagsorden til
generalforsamling samt planlægning af generalforsamling.
Stine retter dagsorden til og sender til bestyrelsen. Kerstin lægger den på
hjemmesiden. Susanne sender til alle medlemmer. Dirigent: Mia spørger
Torben. Hvis han ikke kan så Christina West/Anne(sponsor).
Susanne køber ind til generalforsamlingen.
Bestyrelsen mødes en time før mødet.
Husk miljøhandlingsplan i beretningen.
Karen sender liste over årets sponsorer til Mia.
5 Generel info
a. Status økonomi: Budget 2017 gennemgået og godkendt.
b. Månedsresultat:
c. Kommentarer til regnskabet: Regnskab for 2016 er næsten afsluttet.
(Forslag om fremover at lægge generalforsamling senere, da det vil give
bedre tid til at få afsluttet årsregnskab).
Lisbeth og Susanne tilmeldt kursus i indberetning af aktivitetstilskud og
booking af lokaler i kommunen.
d. Bankforhold:
e. Personale: Alder på hjælper vikarer. Ok at være 18+.
f. Driftsopgaver:
6 Nyt fra udvalg
a. Hestestatus: Indy og Snip halt, Frønse rides med hackamore, Maxi og
Chippo er i drift og får sadel slut januar, June i drift.
b. Stalden: Der har været frost i vandrørene i stalden. Dan sørgede for vvs
‘er hurtigt.
c. Stævner: Springstævne 26. februar. Stævne 13. april. 4. og 5. juni. 1.
juli. 19. og 20. august. Et springstævne i september efter undervisning.
21. og 22. oktober og julestævne 25. november. Der kommer datoer for
klubstævner senere. Stævner lægges ind i kalenderen.
d. Venteliste og holdstatus: Søndagshold Ponygames 30+.
Der er for få ryttere. Vi laver reklame for holdet på
hjemmesiden/Facebook. Ser på det efter generalforsamling.

(Lukket punkt)

7
8
9
10

11

12
13
14
15
16

Der er ledige pladser på en del hold. Hvordan får vi ny medlemmer?
Mere undervisning om formiddagen? Terapeutisk ridning? Skoler? Kom
med ideer. Vi vil holde et separat møde om undervisnings/hold
situationen.
e. Undervisning: Alle hold gennemgås en gang om måneden for at følge
holdbelægningen.
f. Juniorudvalget: Vil finde på et andet navn til striglekurset.
g. Sponsorudvalget: Heideby Estate har sponseret et antal sadelunderlag
og købt sponsorskilt til endevæggen i ride huset.
h. Parter:
Mailadresser på hjemmesiden- oversigt sendt af Kerstin. Udskudt til næste
møde.
Miljøpolitik: Skift til LED lys - udskudt fra sidste møde. Bliver udskiftetkommunen betaler.
Låsesystem og betaling af service: Udskudt.
Ride lejr: Hvem vil være koordinator – udskudt fra sidste møde. Skrive på
Facebook om hvem der vil hjælpe ved camp i uge 26. Gøres efter mødet i
februar.
Distrikt 3/DRF – noget nyt? 1. hjælps kurser. Lisbeth og Ann Christina har styr
på det.
Susanne, Lisbeth og Mia til møde om nyt stævnesystem (DRF event) d. 31.
januar.
Ponygames tid søndag aften. Udskudt.
Kontakt til SFO´er med henblik på undervisning i de tidlige eftermiddagstimerudskudt fra sidste møde. Udskudt.
Kommende arrangementer: Generalforsamling 7. februar og stævne 26.
februar.
Næste møde: 13-2-17 kl. 19.
Evt.:
Venlig hilsen Karen

