Referat fra bestyrelsesmøde på HIRK d. 11-1-2018 kl. 19 i Rytterstuen.
1 Mødedeltagere: Mia, Anette, Lisbeth, Kristina og Karen
Afbud fra: Suzanne, Kerstin og Susanne.
Ordstyrer: Mia.
2 Godkendelse af dagsorden:
3 Godkendelse af referat fra 9-11-2017: Godkendt på budgetmødet 13-12-2017
4 Gennemgang af bestyrelsens opgaveliste:
Generalforsamling: Gennemgang af udsendte indkaldelse og planlægning af
aftenen. Indkaldelsen godkendt. Bestyrelsen mødes kl. 18 på dagen. Spørger
om Susanne vil stå for indkøb af vand, kaffe og lidt guf. (Karen)
Vi har fundet forslag til dirigent. Har fundet en der gerne vil stille op til
bestyrelsen og en suppleant. Der er plads til 2 suppleanter mere.
Syn af lejlighed: Hvem vil stå for det? Spørger om Kerstin vil og kan. (Karen)
5 Generel info
a. Status økonomi og bankforhold: Regnskab er lagt ind i klubmodul for
2018 og vi er ved at lukke 2017.
b. Månedsresultat:
c. Personale: Der er sat ekstra personale på nogle hverdage til ud- og
indluk morgen og middag.
d. Driftsopgaver: Vi har fået bevilliget LED lys til udebanen. Det
igangsættes i løbet af februar.
Toilet i stalden lavet.
6 Nyt fra udvalg
a. Hestestatus: Status på udvalgets arbejde. Hesteudvalget har haft møde
i sidste uge og der ses efter en pony til afløsning af Spunk. Der kommer
en etter pony på prøve på mandag.
Opera er startet genoptræning.
Anik retur til hestehandler d. 20-1-2018.
b. Stalden:
c. Venteliste og holdstatus:
d. Undervisning: Revidering af holdnavne. Godkendt.
e. Undervisere: Christina er startet som underviser på Talent og Øvet
hold mandag aften. Velkommen.
f. Juniorudvalget:
g. Sponsorudvalget: Der skal findes ny formand til generalforsamlingen.
h. Parter:

7 Miljø og sikkerhed: Gamle ridehjelme er smidt ud. De nye er lagt på reolen i
stalden.
8 Hjemmesiden: Opdatering af hvad der skal stå ved de ansatte. Lige nu er der
ingen beskrivelse af funktioner/opgaver. Det er rettet til og er i orden.
9 Distrikt 3/DRF – noget nyt? Lisbeth sætter opslag på Facebook om de nye
standarder for ridehjelme.
10 Kommende arrangementer: Generalforsamling d. 8-2-18. Kl. 19
11 Næste møde: 13-2-18 kl. 19
12 Evt.:
Venlig hilsen Karen

