Referat fra bestyrelsesmøde på HIRK d. 17-8-2016 kl. 19 i rytterstuen
1 Mødedeltagere: Stine, Susanne, Lisbeth K, Lisbeth, Suzanne, Kerstin, Mia fra
punkt 5 e og Karen(referent)
Afbud fra: Ann Christina, Katrine og Lea.
2 Godkendelse af dagsorden: Godkendt
3 Godkendelse referat fra 26-5-2016: Godkendt
4 Gennemgang af bestyrelsens opgaveliste: ikke noget
5 Generel info
a. Status økonomi: Afstemt 1-6-16. Vi er på budget.
b. Månedsresultat: Som forventet.
c. Kommentarer til regnskabet: Grundet overskud fra Camp og stævner
køber vi en hest ud over de 4 fire, vi allerede har købt i år.
d. Bankforhold: Har fået Nemid til klubben, så der kan lægges betalinger
ind og overføres penge. Systemet er kompliceret, der bruges meget tid
på det, men det fungerer. Regninger bliver betalt.
e. Personale: Susanne informerede
f. Driftsopgaver: Kornsilo pillet ned, der er sat skabe op i stald og
rytterstue. Afventer tilbud fra hegnsmand-nye stolper og tråd.
Cavalinas tidligere boks skal laves, der skal være møde med kommunen
om det. Boksdøre svære at åbne/lukke- kommunen kigger på det.
6 Nyt fra udvalg
a. Hestestatus: Alvin og Maxi købt. Chippo har ondt i benet. Skal rides op
igen, longeres og på gåture i terrænet. Der er flyttet rundt på enkelte
heste.
b. Stalden: Rengøring, oprydning, nedvask for fuglelort. Opstaldere vaske
tremmer 2 gange årligt fremover. Husk at svalerne holder flueantallet
nede.
c. Stævner: Gode stævner i juni og august. Positiv feedback fra deltagere
og forbund. Sjovt at holde distriktsmesterskab. Teknisk delegeret og
dommer betales af ride forbundet.
d. Venteliste og holdstatus: Der er ledige pladser og der skal fyldes op.
Klubmodul kan måske gøre at holdene er fyldt op. Ryttere skal fortsat
godkendes til at flytte hold, så alder og evner passer til det nye hold.
e. Undervisning: 2 nye undervisere- Freja søndag og Mia ponygames
fredag.
I forbindelse med ponygames er bestyrelsen blevet spurgt om
mulighed for at deltage i stævner med klubbens ponyer. Bestyrelsen er
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åben for, at der kan holdes stævner på HIRK lørdag eftermiddage.
Forældrene står selv for at arrangere og afholde.
Forespørgsel på Ryttermærker 1, 2 og 3. Karen spørger Hjælperne om
der er interesse for Ryttermærke 3. Lisbeth hører Ida om, hvornår hun
kan undervise.
f. Juniorudvalget: ikke noget nyt
g. Sponsorudvalget - Nygaard ride udstyr og rabat- vi melder ikke klubben
til.
Sponsorgruppen har sendt ansøgning til Spar Nord Fonden om en
hest/pony.
Har møde i den lokale Spar Nord fredag om evt. forlængelse af
nuværende sponsorat på Indy og om fremtidige
samarbejdsmuligheder.
Forslag om at lave aftale om rabat for medlemmer i Dyr i Centrum. Evt.
få dem til at holde en ”Klubdag”.
h. Parter: Der er ledige partsheste. Hvilke heste bør ikke have parter?
Dette tages på et kommende Hestemøde. Nussepart?
Miljøpolitik: Toilettet løber ikke mere. Udebanen har ikke haft brug for vand og
der er ingen støvgener. Der bruges unødigt meget vand og diesel på banen i
ride huset, da vandingsanlægget ikke virker optimalt. Har søgt en pulje i
Roskilde Kommune om et nyt anlæg.
Distrikt 3/DRF – noget nyt? Rådsmøde i oktober. Samme dag som møde her. Vi
flytter bestyrelsesmøde til d. 10-10-16.
Ekstra privat opstalder v Susanne: lukket punkt
RE-Certificering. Karen læser alle certificeringer igennem og melder tilbage til
Susanne.
Ride camp og prøvetimedag: evaluering. Camp en gik godt. Der er brug for en
der har overblikket og en ekstra til diverse. En anden gang skal vi starte
planlægningen i marts.
Få tilmeldt prøvetimer. Der bør meldes mere bredt ud en anden gang. Tilbyde
enetimer.
Samarbejde med Sankt Hans: 2 formiddage kommer der ryttere med hjælper til
½ times ridning. 1 dag om ugen kommer der en i jobtræning 1-2 timer med
hjælper. Afprøves i 3 mdr.
Forespørgsel om dispensation for rytter ang. dressur og ponygames. +
forespørgsel om kun at ride partsridning: Lukket punkt

14 Udlån af rytterstue og toiletter søndag d. 9. okt. fra morgen til ca. kl. 15.
Roskilde orienteringsklub: Toiletter og parkering søndag ok. Nej til lån af
rytterstue. Ingen campingvogne ved fold og ridebane. Vi kan ikke give lov til at
campere- der er lovgivning omkring dette. Karen skriver svar.
15 Åben skole- kort information fra karen- går videre med det.
16 Kommende arrangementer: Stævne 3-9-16 kl. 14.
17 Børneattester: Alle har fået for denne omgang. Skal de fornys hvert år?
18 Næste møde er flyttet fra d. 15-9-2016 til d. 12-9-16
19 Evt. Der er søgt om udebokse i pulje hos Roskilde Kommune.

