Referat fra bestyrelsesmøde på HIRK d. 16-5-2017 kl. 19. Afholdt hos Kerstin.
1 Mødedeltagere: Ann Christina, Lisbeth, Susanne, Anette, Anne, Mia, Suzanne,
Laura, Kerstin og Karen
Afbud fra: Kristina
2 Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
3 Godkendelse af referat fra 6-4-2017: Godkendt og underskrevet.
4 Gennemgang af bestyrelsens opgaveliste:
Husk forslag om nyt indridningskoncept: Forslag: Tilbyde parter at ride deres
hest ind. Tage hestene ind kl. 14 og fodre. Ride fra kl. 15/15.30. Rides ind i aftalt
rækkefølge, mere struktureret end tidligere. Start ca. 10 dage før rideskolestart.
Betale for at ride heste ind, 50 kr. pr ridning. Skal vi slå det op i klubmodul med
ledige tider? Det er Mie og øvrige undervisere der bestemmer hvem der må
ride. Ridningen foregår uden hjælp.
Susanne og Mie laver oplæg som sendes til bestyrelsen.
Nyt om strategi og visionsmødet: Mødes afholdes d. 14-6-2017 kl. 18-21.30.
Tanker om mødet: Et visionsmøde; undervisning; hvad er Hirk og hvordan ser vi
fremtiden; stævner, hvor mange; breddeklub; hvor er vi nu og hvor vil vi hen;
prioritere værdier; rummelighed; økonomi; ildsjæle; hvad kan vi tilbyde som
bestyrelsesmedlemmer; forventninger til hinanden; drømme stort; formål med
parter; ridehus; kom med ideer; hvad tænker du?
Forslag om at bygge visioner i Lego, klippe klistre, tegne.
Holdbelægning og økonomien bag de enkelte hold skal med til mødet.
5 Generel info
a. Status økonomi: Ser fornuftig ud.
b. Månedsresultat: Tæt på budget ift. byggeri af udebokse.
c. Kommentarer til regnskabet: I gang med afstemning.
d. Bankforhold:
e. Personale: (L)
f. Driftsopgaver: Der er købt borde/bænke til at stå ved ridebanen.
Paddocks skal males og der kommer strøm.
Tilbud om 6-8 stk. æbletræer fra Havecentret Hobbyland pris 1.500 kr.
Der er kørt et lag stabilgrus på ved udeboksene.
Støv i stalden- nedvask- støvsuger?
Vande inden der fejes?
Halvtaget i stalden tømmes.
Det blev nævnt at der er meget halm i boksene. Taget til efterretning.
6 Nyt fra udvalg

a. Hestestatus: Vi skal finde en ny hest ca. 165 cm, den skal kunne gå LC.
b. Stalden: Hvordan sikrer vi at hestene står bedst muligt i stalden.
Staldmester og formand for privatopstaldere har det endelige ansvar
for placering af hestene.
c. Stævner: 4/5-6 dressur stævne med jubilæumsrosetter fra DRF. 18-6
internt stævne efter ride undervisning. 1-7 springstævne.
d. Venteliste og holdstatus: Fin belægning.
e. Undervisning: Der er undervisermøde 18-5. Haft møde med 2 måske
kommende undervisere.
f. Juniorudvalget: Vil holde fest for de yngste elever 2-7.
Striglekurset omdøbt til ”Sikkerheds- og striglekursus”. Nye datoer
sendes til undervisergruppen.
g. Sponsorudvalget: Har sendt ansøgning til Nordsjællandske Medier om
25.000 kr. til en hest.
Sydbank sponserer eliten- høre om de vil sponsere en hest til os.
Skal vi have en ny advokat på banen? Sponsorskilt.
Søge lokalt i Himmelev, sportsforretninger, Land og fritid.
Susanne sender ansøgning til kommunens idrætspulje om
udendørsbelysning.
Trygfonden har ansøgningsfrist 1-9-2017.
Få flere forældre aktiveret.
h. Parter: Har haft rengøringsdag i stalden. Partsheste pt. Alvin, Benji,
Maxi, Chippo, June og Miss Frønse.
7 Miljø og sikkerhed: I forbindelse med kloakrør ved vejen har Susanne og Anette
undersøgt om Hirk kan komme med på ledningen. Kommunen havde ikke tænkt
det ind, men regner nu på det og har lagt stophane ind på hovedledningen, så
der er klar til at lægge rør ind. Pt. har vi tanke der skal tømmes. Det er dyrt og
kunne fungere bedre.
Spurgte i samme forbindelse til bedre belysning ved indkørsel og lys på
cykelstien mod Trekroner. Da det er landzone kommer der ikke lys på cykelstien
men måske en lampe ved indkørsel.
Afventer svar ang. udebanen.
8 Status på Ibrugtagningsaftalen med Roskilde Kommune? Skulle fornys i marts.
(Spørgsmål fra Karen) Den skal underskrives 1-2-2018. Vibeke Heide er stoppet
så vi har fået ny sagsbehandler. Susanne er obs. på det.
9 Sommer Camp: Hurtigt udsolgt. Lisbeth sponserer klubtrøjer til deltagere. Finde
hjælpere.

Vi skal være skarpe i beskrivelsen af kriterier for at deltage.
10 Distrikt 3/DRF – noget nyt? Til DRF`s repræsentantskabsmøde blev der stemt ny
kontingent struktur igennem. Klubben kommer til at spare ca. 17.000 kr. om
året fra 2018.
11 Næste møde: 12-6-17 kl. 19
12 Evt.:
Venlig hilsen Karen

