Referat af bestyrelsesmøde på HIRK d. 13-2-2018 kl. 19 i rytterstuen
1 Mødedeltagere: Susanne, Karen, Anette, Suzanne, Maria, Mia, Karen, Kristina,
Susanne, Louise, Marlene, Lisbeth, Anne og Birgitte
Afbud fra: Ingen
Ordstyrer: Mia
2 Godkendelse af dagsorden: Godkendt
3 Godkendelse af referat fra 11-1-2018: Godkendt
4 Gennemgang af bestyrelsens opgaveliste: Velkommen til nye medlemmer. Alle
medlemmer af bestyrelsen og 2 ansatte præsenterede kort sig selv.
Konstituering af bestyrelsen og fordeling af ansvarsområder. Alle opgaver og
ansvarsområder blev gennemgået, og alle områder fik ansvarlige skrevet på.
Konstituering:
Formand: Mia
Næstformand: Anette
Kasserer: Lisbeth
Sekretær: Birgitte
Formand for sponsorudvalg: Anette
2 medlemmer genvalgt: Anette og Suzanne
1 medlem ikke på valg (valgt for 1 år mere): Kristina
2 nye medlemmer: Anne (valgt for 2 år) og Birgitte (valgt for 1 år)
3 nye suppleanter: Marlene, Maria og Louise
I alt 7 medlemmer og 3 suppleanter
Der var en bekymring om hvordan klubben skal forholde sig til at 3
bestyrelsesmedlemmer har nogle vagttjanser som de modtager godtgørelse for.
Der er pt ingen andre til at tage vagterne. Vedtægterne siger, at ingen ansatte
kan være en del af bestyrelsen. Der er en generel snak om hvad det juridisk vil
sige at være ansat, og om der er et minimum timeantal før det betragtes som
en ansættelse. Mia kontakter dansk rideforbund for at afklare vores situation.
Ved næste møde skal det diskuteres, om der skal ændres i forhold eller i
vedtægterne, eller om alt er inden for de tilladte rammer.

5 Generel info
a. Status økonomi: Økonomi blev gennemgået på generalforsamling 0802-2018. Intet nyt siden da.

b.
c.
d.
e.
f.

Månedsresultat: Intet nyt siden generalforsamling
Kommentarer til regnskabet: Ingen kommentarer
Bankforhold: Intet nyt
Personale: Intet nyt
Driftsopgaver:
Belysning: Der er pt gang i en udskiftning af lys på udebane, stald og
måske også i ridehuset. Der vil komme en besked ud når de store
master skal have udskiftet lys.
Ridehusbund: Bunden i ridehuset skal skiftes, der er afsat penge til det.
Det skal gøres på et tidspunkt, hvor man med sikkerhed vil kunne bruge
udebanen i 2 uger, så det vil tidligst blive til april. Mia og Louise står for
research og indhentning af tilbud på ny bund.
6 Nyt fra udvalg
a. Hestestatus: Lolli købt. Vi mangler en hest. (En ny Indy). Der er brug for
en hest til voksne begyndere.
b. Stalden: Ønske fra undervisere (og Karen) om tæpper til hestene i uld
eller bomuld, da nuværende tæpper giver stød. Det har medført et par
ufrivillige afsidninger og urolige heste. Det blev diskuteret og Karen
undersøger nu priser på skridttæpper af uld til rideskolehestene.
c. Stævner: Skal der planlægges Interne stævner og hvordan skal de
planlægges. Michelle kom med forslag. (I forlængelse af snak på
generalforsamling). Der blev nedsat et stævneudvalgt (Suzanne, Mia,
Susanne, Marlene, Lisbeth, Anne) som går i gang med at planlægge
kommende stævner
d. Venteliste og holdstatus: Intet nyt
e. Undervisning: Intet nyt
f. Juniorudvalget: Intet nyt
g. Sponsorudvalget: Intet nyt
h. Parter: Der er pt 4 der har part på en rideskolehest, men der er
muligvis plads til en ekstra. Det blev diskuteret om part-delen skal over
i hesteudvalget. Der var et ønske fra parterne om at tiden kl. 16-17 skal
respekteres af de private, da den er forbeholdt partsridning. På
baggrund af dette var der en snak om generel fleksibilitet i forbindelse
med brug af ridehus. Der er gode erfaringer fra Vindinge rideklub med
at blande privat- og rideskoleryttere mere end vi pt gør på HIRK.
6.a

Diskussions og beslutningspunkt omkring opstalderkontrakter og vagter.

2 konkrete sager blev diskuteret.
1) Er det i orden at deltage i vagtplanen når man er under 18 år. Den
generelle holdning var, at det er det ikke.
2) Er det i orden at sætte en ny hest ind i en boks som er på standby fra
et (menneske) familiemedlems plads? Emnet blev diskuteret på et mere
generelt plan. Den generelle holdning var, at alle sådanne beslutninger
altid skal ind over bestyrelsen, så der ikke går selvtægt i administration af
bokse. Der er lange ventelister, og hvis ikke alle regler overholdes, vil
systemet kunne skride, og man vil således i princippet kunne sælge sin
boks udenom ventelisten.

7 Ridelejr: Ridelejr skal planlægges i god tid og være synlig på hjemmeside (ift.
Certificeringen). Der blev nedsat et ridelejrsudvalg (Marlene, Birgitte) som
arbejder videre på at arrangere en ridelejr til sommer.
8 Distrikt 3/DRF – noget ny: Intet nyt
9 Kommende arrangementer: Intet nyt
10 Næste møde: 8-3-18 kl. 19
11 Evt.: ikke mere tid

