Referat fra bestyrelsesmøde på HIRK d. 9-11-2017 kl. 19 i Rytterstuen.
1 Mødedeltagere: Mia, Lisbeth, Anette, Kristina, Kerstin og Karen
Afbud fra: Suzanne, Anne og Susanne. Anne har meddelt at hun stopper som
suppleant.
Ordstyrer: Mia
2 Godkendelse af dagsorden: Godkendt med et punkt om opdatering af
bestyrelsesmailliste og nøglebrikker retur.
3 Godkendelse af referat fra 10-10-2017: Godkendt og underskrevet.
4 Gennemgang af bestyrelsens opgaveliste:
Generalforsamling: Er der noget bestyrelsen vil have på dagsorden til
generalforsamlingen?
Det besluttes at holde et ekstra møde i december, hvor vi drøfter budget for
2018 og ser om der er punkter til generalforsamlingen. Forslag om 13. dec.
Bestyrelsesmaillisten opdateres af Kerstin. Kerstin sørger for at få nøglebrikker
fra bestyrelsesmedlemmer, der er stoppet.
Vi havde en lang snak om stævner og hjælp til disse. Stævneudvalget arbejder
videre med, hvordan de får dem der starter til at hjælpe til stævnerne. Forslag
om at alle der starter til individuelle klasser skal hjælpe 1-2 timer eller bage
kage/boller. Ved holdridning at bage kage. Der kan lægges lister, hvor
forældrene kan skrive sig på eller det skal gøres ved tilmelding?
5 Generel info
a. Status økonomi og bankforhold: De 25.000 kr. til udendørslys og
lydanlæg fra Idrætspuljen er kommet.
b. Månedsresultat:
c. Personale: Der er fundet ny staldassistent.
d. Driftsopgaver: Der er plantet frugttræer. P-plads ved foldene planes
ud.
6 Nyt fra udvalg
a. Hestestatus: Der kommer en hest på prøve. (33-35.000 kr.)
Hestehandler tager gerne June i bytte. (14.000 kr.)
Kig gerne efter ny pony.
Opera scannes her i november.
Spunk flytter til Nyt Hesteliv efter nytår.
b. Stalden: Forslag om at få egnede ryttere til at ride heste der går for lidt
eller trænger til at blive redet godt igennem. V. Kristina.
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Der laves et Hjælpertilkaldeteam til de forskellige størrelser af heste.
Kristina laver et udkast om Hjælperteam ved syge heste samt
genoptræningskrævende og træningskrævende heste (spring/dressur).
Forslag om at sælge afbudspladser på voksenhold: Anette laver et
udkast til ”Kom og rid en ledig hest” og hører hvad underviserne siger
til det. Betaling via mobilepay. Det er for ryttere der rider på Hirk i
forvejen.
c. Venteliste og holdstatus: Gang i opfyldning af hold.
d. Undervisning: Nyt om underviserplan og hestefridage.
Marlene Roed er med i underviserudvalget.
Susanne har lavet ny hesteliste. Den starter i weekenden.
e. Undervisere: (L) Har drøftet undervisersituationen,
f. Juniorudvalget: Prøver at få Strigle- og sikkerhedskurser i gang. Der er
et par Hjælpere, der gerne vil være med til at afholde kurserne.
g. Sponsorudvalget: Sponsorudvalget sender julemails til sponsorer.
Får 5 x gavekort til snobrødsbagning fra Dyssegården.
Hører om Silvan vil sponsere juletræ igen i år.
h. Parter: Venter med flere parter.
Miljø og sikkerhed: Husk at lukke døre til rum, hvor der er varme på.
(Rytterstue, entre´, sadelrum og vindfang i stalden).
Anette køber nye ridehjelme: 1 lille, 1 mellem 2 voksen.
Distrikt 3/DRF – noget nyt? Næsebånd, vær OBS på nye regler.
Kommende arrangementer: Juleklub stævne 25-11-17 kl. 14-19. Holdridning
lægges til sidst, så kan stævnet starte tidligere end kl. 14. Karen undersøger om
Hjælpere så kan være med.
Næste møde: 13-12-17 kl. 19
Evt.:
Venlig hilsen Karen

