Referat fra bestyrelsesmøde på HIRK d. 12-6-2017 kl. 19 i Rytterstuen.
1 Mødedeltagere: Anne, Suzanne, Kristina, Lisbeth, Mia, Susanne, Anette og
Karen
Afbud fra: Ann Christina og Kerstin. Laura.
2 Godkendelse af dagsorden: Tager punkt 11 under punkt 4. Derefter godkendt.
3 Godkendelse af referat fra 16-5-2017: Godkendt og underskrevet.
4 Gennemgang af bestyrelsens opgaveliste:
Hængepartier fra sidste møde:
5.f: Skal æbletræerne indkøbes og hvem gør det? Skal indkøbes. Dan henter og
planter.
6.b: Blev det besluttet at lave indflytningsrapport (hvem gør der) etc.? Ja. Mia
og Susanne arbejder videre med forslaget.
6.g: Hvem søger trygfonden? Karen er ved at lave ansøgning. Anne vil gerne
hjælpe til.
Hvem har ansvaret for at aktivere forældre? Alle kan bede forældre om at
hjælpe til. Forslag om at lave en oversigt over hvem der kan hvad.
Højttaleranlæg: Nicolai får lavet et tilbud på nyt anlæg(håndværkermodel). Pris
ca. 15.000 kr. Bliver det dyrere skal det tages op igen via bestyrelsen.
Ideer til fremtiden: Skabelon så man kun kan trykke på relevante knapper, T-stik
til IPad, lave playlister samt et ønske om faste højttalere udenfor.
5 Generel info
a. Status økonomi: Afventer afstemning.
b. Månedsresultat: Ser fornuftigt ud.
c. Kommentarer til regnskabet:
d. Bankforhold:
e. Personale: Godtgørelsesordning for ind/ud lukning. Hvordan afregnes
det rent praktisk? Vi må have max 9 ansatte. Derfor
godtgørelsesordning for øvrige.
f. Driftsopgaver:
6 Nyt fra udvalg
a. Hestestatus: Kigger stadig efter hest. Nellies sår helet. Snip
problematisk ved smed. Bestyrelsen siger ok til minus sko over
sommeren.
b. Stalden: Sommerfold og fordeling af rideskoleheste og middel mod
fluer, bremser mm (for privatopstaldere også?)
Mia og Susanne laver plan for sommerfold. (Lidt tanker om
foldfordeling: Rideskoleheste først på fælles græsfold 1 og derefter i de
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4 flokke).
Susanne indkøber diverse midler mod fluer, bremse mm.
Privatopstaldere betaler 50 kr. pr. kur.
c. Stævner: Ponygames og lån af faciliteter, forespørgsel fra Natascha. V
Mia. DRF- breddeudvalg må gerne låne vores faciliteter. Mia skriver
svar til Natascha.
d. Venteliste og holdstatus: Vi havde en snak om springundervisning og 45
minutters hold.
e. Undervisning: Antal ride dage i juni og august: Susanne skriver til dem
der starter i august om de vil vente med at starte i september, da der er
få ridedage.
Springundervisning v Lisbeth: Lisbeths mål for aftenen var at de skulle
have det sjovt og ingen skulle falde af. Der var gode heste og ponyer.
Der var ”spildtid” mellem holdene. Kan det gøres mere effektivt, så der
ikke er spildtid mellem holdene? Kan 2. hold varme op mens 1. hold
skridter af?
Der har været undervisermøde 18-5 og ”prøve heste af” d. 25-5.
Vikardækning: Da det kan være svært at finde vikar ved sygdom mm.
kom der forslag om at bruge privatopstaldere til vikardækning, de
frivillige timer kan benyttes. Dette blev godkendt af bestyrelsen.
f. Juniorudvalget: Nye strigle og sikkerhedskurser efter sommerferien.
Rebekka og Cecilie Vest vil gerne være med til møderne i
juniorbestyrelsen. Sommerfesten er usikker.
g. Sponsorudvalget: Anette prøver at få kontakt til Sydbank. Karen er ved
at lave pjece om sponsorater. Gå direkte til
producent/rideudstyrsbutik. Lad os købe til engrospris og få reklame til
stævnet. Lave pjece om stævne sponsorgaver.
h. Parter: Partsgruppen skal tale om udluk af heste efter ridning.
Miljø og sikkerhed: Falck kasse til opfyldning i depotet. Der kan bestilles nyt hos
Falck.
Ridesti rundt om Noden: Naturstyrelsen har meddelt at der bliver lavet ridesti
rundt om Noden til efteråret.
Sommer camp: Programmet færdigt. Hjælpere er fundet. Der er
frokostpersonale og en gennemgående voksen hver dag.
Åbent hus arrangement DRF 100 år d. 26-8- 2017 kl. 15-17: Status v Karen og
Kristina. Kan oplægget godkendes? Og mulighed for at melde sig til opgaver. Se
plan udsendt af Ann Christina. Oplægget godkendt. Opgavelisten sendt rundt.

11 Investering i nyt højttaleranlæg: Vi har i høj grad brug for et nyt anlæg. Kan vi
udpege en til at undersøge priser og lave beslutningsoplæg til næste
bestyrelsesmøde? V Ann Christina. Taget under punkt 4.
12 Distrikt 3/DRF – noget nyt? Der har været distriktsrådsmøde, Mia og Lisbeth
deltog. Der er ny generalsekretær.
13 Næste møde: 16-8-17 kl. 19
14 Evt.:
Venlig hilsen Karen

