Referat til bestyrelsesmøde på HIRK d. 16-05-2018 kl. 19 i rytterstuen

1 Mødedeltagere: Anne, Kristina, Annette, Karen, Marlene, Mia, Louise, Lisbeth,
Susanne, Birgitte
Afbud fra: Maria, Suzanne
Ordstyrer: Mia
Referent: Birgitte
2 Godkendelse af dagsorden: godkendt
3 Godkendelse af referat fra 09-04-2018: Godkendt.
4 Fra Susanne, Mia og Anette: Køb af ny gribetang til traktor? Den koster ca.
10.000 kr. Den kan sikre at plastic ikke går i stykker, så man kan undgå at wrap
begynder at rådne. Det vil derfor kunne spare penge på hø der i stedet skal
smides ud. Under punkt 12.b diskuteres dette punkt igen, da det afhænger af
om der er penge til det. Økonomien ser pt fornuftig ud med overskud på flere
poster og da der ikke er kommet andre uforudsete udgifter besluttes det at
købe en gribetang til 10.000 kr.
5 Fra Karen: Voucher til gratis ridetime? Der er kommet en henvendelse fra
Dansk Rideforbund om, om vi vil give vouchers på gratis ridetimer. Det er der pt
ikke overskud til. Karen skriver pænt nej tak.
6 Opsyn i Karens ferie? Skal vi lave en vagtplan? Michelle vil måske bo her.
Derefter kan vi fordele resten. Karen spørger Michelle og vender herefter
tilbage.
7 Mia: Parter og frokostvagter. Det kan være mere svært end behjælpeligt at
have en lille pige på 10 år med til f.eks. en frokost vagt. Forslag om en ændret
struktur hvor der måske indkaldes til arbejdstid efter behov. Evt. når der skal
gøres rent i sadelrummet. Marlene og Suzanne går i tænkeboks ift. andre
opgaver der passer bedre til parter – store og små.
8 Fra Susanne: Status på lejlighed og mangelliste. Behov for at få lukket
mangellisten. Videre til næste møde, Karen skal bl.a. finde en emhætte etc.

9 Fra Anne: Sommerfest? Opstalderne holder arbejdsdag (og evt. fest) lørdag den
2. juni 2018. Start kl. 15. Bestyrelsen kan komme med hvis de ønsker.
10 Fra Anne: Springmateriale? En del støtter til springmaterialet er ikke længere så
gode. Springmaterialet kunne godt trænge til en arbejdsdag. Det skal tages op
med springholdene. Lisbeth taler med Lisbeth Kindvig.
Lisbeth og Mia har kigget på nye spring. Vil gerne søge en pulje om nye spring,
med fyld etc. til 42.000 kr ca. Der tales med sponsorgruppen.
11 Fra Marlene: Malene (underviser) stopper måske. Hun søger ind på
lærerseminariet og kan derfor ikke tage de tidlige vagter hun har længere.
Mandag og fredag fra 15.30-18.00. Kristina kender måske en underviser, men
ellers kan man henvende sig til Marlene hvis man kender nogen der kunne
undervise.
- Tillægs punkt: Må underviserne ride med på tur? Nej – det må de ikke, de
skal gå ved siden af. Det skal også præciseres at stalddøren skal lukkes når
man går på tur, så man undgår at en løbsk hest spæner ind i stalden med
rytter på.
- Ny snor over vejen. Anette står for det.
12 Nyt fra udvalg
a. Hestestatus: Status på kværke? Nette er ved at være rask. Ingen snot
og hoste, men hun mangler nogle dage på penicillin. Ophæve isolation?
Hvornår? Susanne snakker med dyrlægen inden karantænen ophæves.
Der snakkes generelt om hestestatus og de nye heste. Kristina og Karen
laver en optælling over hvor meget de enkelte rideskoleheste bruges.
Det kan evt. medføre at de ændrer fridage til hestene så alle bruges
bedst muligt. Maccoy måske lidt skæv i kroppen? Måske kiropraktor.
b. Økonomi: Status? Susanne vil gerne give en status på et andet møde.
Umiddelbart ser det fornuftigt ud. Wraptang diskuteres igen, og som
punkt 4 beskriver, så besluttes det at købe en wraptang til 10.000 kr.
c. Stalden: Intet nyt
d. Stævner: Stævnet i pinsen aflyses pga. kværke. Pengene tilbagebetales.
Internt stævne den 16 juni. 23 juni springstævne.
e. Venteliste og holdstatus: Holdene er fyldt op.

f. Undervisning: Intet nyt.
g. Juniorbestyrelse: Striglekursus samme dag som arbejdsdag (2. juni)
Marlene koordinerer med Susanne.
h. Sponsorudvalget: Nogle gaver fra det aflyste C-stævne skal gives videre
til næste stævne. Sponsorerne skal kontaktes.
i. Parter: Intet nyt
j. Roskilde kommune. Ansøgning til miljøpulje afvist. De andre steder har
endnu ikke vendt tilbage.
13 Distrikt 3/DRF – noget nyt: Der møde den 18 juni. Susanne, Lisbeth og Mia var
til distriktsmøde i Kolding.
14 Kommende arrangementer: Se punkt under punkt 12.d stævner og 12.g
juniorbestyrelse
15 Næste møde: 12-06-17 kl. 19.
16 Evt.:
Anette: Dan er generet af det hvide hegn folk bruger på markerne for at hegne
af. Han synes det er grimt. Der henvises til at folk gør sig umage for at gøre det
så pænt og lige som muligt.
Karen: Aftenvagterne. Udluk. Rideskolehestene skal ud på fold. Dan sørger for
vand og wrap. Der diskuteres om det er ekstra arbejde at lukke hestene ud,
men besluttes at det er en del af arbejdstjansen.

