Referat fra bestyrelsesmøde på HIRK d. 6-4-2017 kl. 19 i rytterstuen
1 Mødedeltagere: Ann Christina, Kristina, Lisbeth, Susanne, Anette Anne Mia og
Karen
Afbud fra: Laura, Suzanne og Kerstin.
2 Godkendelse af dagsorden: Godkendt m tilføjelse af punkt om Påske camp,
Visionsmødet og ny kontrakt under evt.
3 Godkendelse af referat fra 9-3-2017: Referat godkendt og underskrevet.
4 Gennemgang af bestyrelsens opgaveliste:
Husk forslag om nyt indridningskoncept. Tages på næste møde.
5 Generel info
a. Status økonomi: Afstemt til januar. Ser fint ud.
b. Månedsresultat:
c. Kommentarer til regnskabet:
d. Bankforhold:
e. Personale: Sygemelding og forsikring v. Lisbeth og Susanne. Vi får lavet
en sygeforsikring. Pris 0,73 % af lønsummen.
f. Driftsopgaver:
6 Nyt fra udvalg
a. Hestestatus: Ros til Miss Frønse fra underviserne.
b. Stalden: Diverse forslag fra hjælpere- Maxi i større boks evt. bytte med
Snehvide. Foldplaner- Der er forskel på hvilke folde hestene er på i
hverdage og i weekender. Er der en grund til det? Det kan være svært
at finde ud af. Må der komme skilt på dør og skraldespande, om hvor
hår, pærer og opfej skal hen? Karen tager punkterne med Susanne.
c. Stævner: Frivilligaften d. 19. april v Lisbeth. Lisbeth og Mia afholder
frivilligaften. Hænger opslag op.
d. Venteliste og holdstatus: Holdene er rimeligt fyldt op.
e. Undervisning: Hjælpere torsdag beder om en hjælper mere. Karen
tager det med Susanne.
Kan en heste-teste-dag for underviserne arrangeres? Forslag om at
bruge Kristi Himmelfartsdag/ Store bededag eller en lørdag
eftermiddag. Ann Christina arrangerer.
f. Juniorudvalget: Cecilie er valgt til formand. Hun er fyldt 18 på
valgdatoen og kan i princippet ikke være med i juniorbestyrelsen. Hvad
siger bestyrelsen til det? Ok til at Cecilie er formand.
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Bedre tilslutning til striglekurser (herunder ide´ om evt. obligatoriske
forældre ryttermærker). Forslag fra forælder om at sende mail om
striglekurser. Kalde det sikkerheds og striglekursus og lave opslag mere
synlige. Vi vil ikke gøre det obligatorisk for forældre at tage
ryttermærker.
g. Sponsorudvalget: Paperboy/Roskilde avis kommer ikke ud på
helligdage. Vi kan tage billeder til pressemeddelelser. Bruge den åbne
Facebookside. Klubtøj: Anne fortalte om ”Klubtryk”. Koster 1000 kr. i
opstart for optrykket. Hos Agentskilte kan vi bestille løbende og de har
vores optryk. Forslag om trøjer til Sommer Camp med sponsornavn.
Forslag om at få Ridehesten ud til et stævne og tage billeder (4/5 juni
eller 20./21. august). Der er købt springmateriale, det ene har plads til
sponsorskilt (Anne måler af). Vi kan blive bedre til at give klasserne
navn efter stævnesponsorerne. Søge sponsorgaver hos Brogården,
Optihorse og lokalt i Himmelev/Roskilde.
Parter: Ride tider for parter drøftes. Det besluttes at partstiden er søndag fra
16-17. Fra kl. 15.30 -16 kan parter modtage undervisning, dette skal noteres i
kalenderen, så alle ved at der undervises. Privatopstaldere kan således ride fra
17-18.30. Mia retter ridehusregler til og sender til Kerstin.
Definition af 25 timers frivilligt arbejde for privat opstaldere: Timerne er nu
skrevet ind i opstalderkontrakten. Der vil blive lavet en liste over, hvem der har
lavet hvad, og denne vil blive hængt op en gang om måneden.
Mailadresser på hjemmeside. Svar fra Kerstin: Jeg har ordnet med mailadresser,
det jeg selv synes og den liste jeg har fået af Lisbeth
Backup af dokumenter: Kerstin finder en løsning. Svar fra Kerstin: Når
dokumenterne ligger i dropbox er det dropbox der laver backup af det. Hvis der
sker noget, fx virus eller man sletter noget, kan man altid gå tilbage til en ældre
version, der er versionsstyring i drop Box. Så en backup vil kun være nødvendigt
hvis man ikke stoler på det.
Lisbeth finder et antivirusprogram og installerer på PC.

11 Mounted Games og forespørgsel om brug af græs ude bane: Vi drøftede
diverse forslag og Mia skriver et udkast og forelægger for bestyrelsen og
Susanne.
12 Åbent hus i maj? V. Mia. og DRF 100 års jubilæum v. Ann Christina. Samt forslag
fra distriktet om arrangement med andre klubber på Hestetorvet i forbindelse
med jubilæet: Vi holder Ikke åbent hus i maj. Vi takker nej til arrangementet
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med de øvrige klubber og distrikt 3. Vi beslutter at holde åbent hus 26. august
2017 kl. 15-17. Vi vil bede Ponygames holdene vise hvad de kan (Ann Christina
spørger underviser og holdene), lave ponytrækning og vise rundt i stalden. Cafe
Hyp åben med salg af kaffe, te, kage mm. Eventuelt fællesspisning om aftenen
for medlemmer, hvor man hver især tager mad/drikke med. (Karen)
Ann Christina tovholder for Åbent Hus. Kristina og Karen med i udvalg.
Skrive til lokalavisen(Anne)
Miljø og sikkerhed: Vedhæftet resume` fra møde med Lea. Der er et ønske om
at være 2 personer over 18 til de fodervagter, hvor der skal lukkes ud/ind. Dette
tages på opstaldermøde 29. april. Bestyrelsen siger ok.
Efter 1. hjælps kursus forslag om at sætte relevante plancher op: Opslag er på
vej.
Distriktet vil udbyde kurser til efteråret, vil bestyrelsen betale igen? Det tager vi
til den tid.
Distrikt 3/DRF.
Næste møde: 16-5-17 kl. 19
Evt.: Påskecamp: Det har været svært at få dækket vagterne. Det lykkedes lige.
Visionsmødet d. 23. april aflyses og der skal findes en dag hvor alle kan
(maj/juni) Ann Christina koordinerer.
Venlig hilsen Karen

