Referat fra bestyrelsesmøde på HIRK d. 9-3-2017 kl. 19 i rytterstuen
1 Mødedeltagere: Ann Christina, Susanne, Laura, Anette, Lisbeth, Kerstin, Anne,
Kristina, Mia og Karen
Afbud fra: Suzanne
2 Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
3 Godkendelse af referat fra 13-2-2017: Godkendt og underskrevet.
4 Gennemgang af bestyrelsens opgaveliste: Vi gennemgik hele arket med
opgaver. Laura retter skemaet til. Få opgaver sløjfes, da de er under andre
opgaver. Partnerskab om vedligehold af ridestier naturstyrelsen kommer med
under HandyTeam. Ang. sikkerheds og miljø delen spørger vi Lea om hun vil
hjælpe med en overlevering. Karen kontakter Lea for at få mere at vide om
opgaverne og få at vide, hvor vi kan finde det skriftlige materiale. Anette tager
opgaven på sigt.
Husk forslag om nyt indridnings koncept - Tages på næste møde.
Dato for visions og strategimøde: 23. april kl. 12-16.
5 Generel info
a. Status økonomi: Februar måned på budget. Der er læst
regnskabsmodul ind på PC. Anne sætter Susanne ind i praktikken bag
systemet. Byggeriet af ude bokse på budget. Tidsplanen holder. Dan
lægger mange timer i det.
Vi har ikke fået de puljer vi søgte hos Roskilde Kommune.
b. Månedsresultat:
c. Kommentarer til regnskabet:
d. Bankforhold:
e. Personale:
Mathilde Næraa er ansat som underviser til ponygames.
f. Driftsopgaver: Der er kommet nyhedsbrev om drift og personale. Der
købes 2 foder karruseller til jord foldene til rideskoleheste/ponyer.
Disse skal bruges til frøgræs. Levering fra nuværende leverandør
undersøges. Det vil give en lille besparelse.
6 Nyt fra udvalg
a. Hestestatus: Frønse er solgt og Miss Frønse er købt. Spar Nord har fået
besked om salg og køb.
Vi skal have fokus på at behandle hestene ordentligt. Slå og pisk aldrig
en hest. Husk at sige stop, hvis du ser noget.
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Nyt Excel ark til hestestatistik: Kristina laver et nyt ark, hvor det noteres
hvor meget hver hest har gået. På sigt kan det gøres direkte i
klubmodul på IPad.
b. Stalden: Opdateret opslagstavler. Ryddet op i stalden. Opsat
laminerede opslag med billede, alder, højde mm på hver enkelt hest.
(Juniorbestyrelsen)
c. Stævner: Flyer om påskestævnet sættes på hjemmesiden/Facebook.
d. Venteliste og holdstatus: Have fokus på om holdene giver overskud.
e. Undervisning: Der er undervisning mandag i uge 26. Vikar er fundet.
Undervisere og hjælpere på 1. hjælps kursus. Distrikt 3 betaler
halvdelen.
Der er fundet undervisere til Ride Camp.
Det fungerer fint med hjælperne.
f. Juniorudvalget: Lisbeth laver agenda til mødet d. 22-3-17. Der skal
findes formand.
g. Sponsorudvalget: Laura retter kontrakter til.
Vil søge hos Trygfonden (sikkerhed, kurser). Lave PR ved stævner.
Skrive til /invitere pressen. Vi skal skrive pressemeddelelse om Heideby
Estate.
Få Animal print ud til flere stævner. F.eks. julestævnet (havde gavekort
med, som blev brugt til præmie).
Få Rammesponsorere- æbletræer på denne måde?
Salg af klubtøj. Forslag til sponsorere: Himmelev dyreklinik-Søris.
Finde en sponsor til udebelysning- Laura undersøger. Kan tænke
Trygfonden ind her.
Lave årshjul og liste over dem vi ved ikke er interesseret i at sponsere.
h. Parter:
Mailadresser på hjemmesiden- oversigt sendt af Kerstin: Kerstin retter til.
Backup af dokumenter: Næste møde.
Ryttermærke 4 ledige pladser: Vi udbyder de sidste pladser til eksterne. På
Facebook og hjemmesiden.
Salg af lodsedler for diabetesforeningen: Kristina, Kerstin og Mie organiserer
det.
Distrikt 3/DRF – noget nyt? Generalforsamling i Distrikt 3 d. 15-3-17.
Repræsentantskabsmøde i Korsør d. 22-4-17. Susanne, Mia og Lisbeth deltager.
HIRK betaler udlæg.
Næste møde: 6-4-17 kl. 19

13 Evt.: Punkt til næste møde: 25 timers frivilligt arbejde årligt for
privatopstaldere.
Venlig hilsen Karen

