Referat fra bestyrelsesmøde på HIRK d. 13-2-2017 kl. 19 i rytterstuen
1 Mødedeltagere: Ann Christina, Lisbeth, Anette, Kristina, Suzanne, Mia, Kerstin
og Karen
Afbud fra: Anne og Laura.
2 Godkendelse af dagsorden: Godkendt
3 Godkendelse af referat fra 11-1-2017: Godkendt og underskrevet.
4 Gennemgang af bestyrelsens opgaveliste: Velkommen til nye medlemmer: Vi
havde en runde, hvor vi præsenterede os.
Konstituering af bestyrelsen:
Formand: Mia Christensen
Næstformand: Ann Christina Schultz
Kasserer: Lisbeth Korte
Sekretær: Karen Skou Andersen
Mia giver besked til DRF om hvem der sidder på posterne nu.
Kristina sidder for 2 år og Suzanne for 1 år.
Kerstin sørger for maillister og adgang til dropboks.
Fordeling af ansvarsområder: Dette punkt tages på næste møde. Susanne
sender ark ud med opgaverne, så kan vi hver især se hvad vi gerne vil være med
i og hvor der er ledige arbejdsopgaver.
Ann Christina laver en tjek liste til introduktion af nye ryttere. Den sendes til
alle og vi kan så byde ind hvor vi kan tage dem, når der kommer lister med nye
ryttere (oftest den første uge af måneden).
Formandsmail vil fremover blive tjekket af Kristina.
Lisbeth og Mia tager sig af juniorbestyrelsen.
Vi besluttede at Cecilie fortsætter i juniorbestyrelsen.
Møde om ideer til undervisning/hold situationen og hvordan vi får nye
medlemmer (få på ventelisten): Dette tages på et kommende møde om
visioner, drømme og langtidsstrategi for HIRK. Vi vil lave en SWOT analyse:
Ann Christina kommer med forslag til mødedato.
Angående få på venteliste laver Lisbeth et opslag, som vi sætter op i klubber,
supermarkeder mm.
Antal ride dage – optælling nu da alle stævner er lagt ind: Der bliver ridning
mandag d. 26. juni.
5 Generel info

a. Status økonomi: Lisbeth afstemmer måneden. Susanne følger med fra
sidelinjen. Anne Rømer stemmer af og bogfører.
Det er nemt at følge med i indtægtssiden i klubmodul.
Vi har fået aktivitetstilskud fra Roskilde Kommune.
Vi talte om at ansætte en studentermedhjælper, revisorstuderende,
økonomistuderende eller revisor. Estimat på prisen for bogføring og
afstemning af regnskab undersøges.
b. Månedsresultat:
c. Kommentarer til regnskabet: Vi er på budget.
d. Bankforhold: Susanne har adgang til mobilepay. Byggeri af ude bokse
betales løbende. Vi har ingen kassekredit eller bankgaranti.
e. Personale: (L)
f. Driftsopgaver: Der flyttes jord og støbes til ude folde. Stalden rejses i
midten af marts/først i april.
6 Nyt fra udvalg
a. Hestestatus: Vi har en hoppe på prøve. Frønse sættes til salg.
b. Stalden:
c. Stævner: Datoer for interne stævner: 17. april, 18. juni og julestævne
25. november
d. Venteliste og holdstatus: Søndagshold, tages på strategimøde.
e. Undervisning:
f. Juniorudvalget:
g. Sponsorudvalget:
h. Parter: Der er gjort status.
7 Mailadresser på hjemmesiden- oversigt sendt af Kerstin: Udskudt til næste
møde.
8 Låsesystem og betaling af service: Kommunen betaler service.
9 Ride lejr: Hvem vil være koordinator – udskudt fra sidste møde:
Anne vil gerne hjælpe til med planlægningen før og under Camp`en.
Hvem skriver på Facebook om hjælp ved Camp i uge 26: Karen skriver opslag på
Facebook om voksenansvarlige under Camp tirsdag, onsdag, torsdag og fredag i
uge 26. Vi skal bruge 4 forældre som kan være der 1 dag hver fra ca. 9-16.
Ann Christina undersøger, om der er undervisere, der vil undervise disse dage.
10 Distrikt 3/DRF – noget nyt?
11 Henvendelse fra naturstyrelsen ang. ridning udenfor ridestier i grusgraven:
Vi nedsætter et udvalg bestående af Karen, Anette og Kerstin.

12
13
14
15
16

Karen tager kontakt til skovrider og arrangerer et møde. Inviterer Rikke Næraa,
Thorbjørn fra mountainbikeklubben, Mette Askeland og Nikolai med.
Mounted games hold tid søndag aften: Tages på mødet om visioner, drømme
og langtidsstrategi
Kontakt til SFO´er med henblik på undervisning i de tidlige eftermiddagstimerudskudt fra sidste møde: Tages på strategimødet.
Kommende arrangementer: Stævne 26. februar.
Næste møde: 9-3-17 kl. 19
Evt.:
Venlig hilsen Karen

