HYOR
Bestyrelsesmøde
Deltagere:

Dato: 29.04.2014
Tid: Kl. 18.00
Sted: Bjarne
Formand: Marianne Frisk Jensen (Mimse)
Næstformand: Karen Marie Bach
Sekretær: Pia Yde Hedegaard
Kasserer: Anja Krogsgaard Larsson
Bestyrelsesmedlem: Helle Kovdal
Ridecenter: Jonas Thorup Hofer
Suppleant 1: Mathias Diernæs
Suppleant 2: Bjarne Darré

Afbud: Referent: Karen Marie Bach

Sekretær: Pia Yde Hedegaard

Dagsorden:
1. Godkendelse af sidste referat
2. Formalia ny bestyrelse
- Overdragelse til ny kasserer, adgang til konti mv.
- Revidering/godkendelse af bestyrelsens forretningsorden
- Info. om ny bestyrelse til DRF og Skanderborg Kommune
3. Økonomi
4. Meddelelser
- Repræsentantskabsmødet 27.04.14
5. Hjertestarter
6. Ridecentret
7. Championatslister – evt. revidering af pointgivning
8. Udvalgene
9. PR – hjemmeside
10. Certificering
- Fordeling af ansvar for gennemgang af certificeringer
11. Eventuelt

Referat:
1) Godkendelse af sidste referat
Referatet blev godkendt.
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2) Formalia ny bestyrelse
24.05 er der aftalt overdragelse af kassererposten fra Elin til Anja. Mimse og Anja tager i
banken snarest muligt og får Anja oprettet til undervisningskontoen og administrationskontoen.
Forretningsordenen blev godkendt i nuværende form – dog fjernes ”fax” under § 2.
Underskrives på næste bestyrelsesmøde sammen med dette referat. Karen Marie mailer til
Lone, så den kan komme på hjemmesiden.
Pia sørger snarest muligt for info. til hjemmesiden (Kasper), Skanderborg Kommune og DRF
om ny bestyrelse samt korrekt info. på DRF Go! under ”Klubber” (stævnekontaktperson,
kasserer etc.).

3) Økonomi
Anja udarbejder budget for det nye regnskabsår og fremlægger forslag på næste
bestyrelsesmøde.

4) Meddelelser
Mimse, Pia og Karen Marie har været til Distrikt 12 møde:
Distriktet har breddeaktivitets redskaber, bl.a. nye pony games materialer som klubberne
kan leje.
Kursusplan for 2014 er sendt til klubberne og kan findes på Distrikt 12’s hjemmeside.
Info. om øvrige behandlede emner kan findes i referat fra mødet på: distrikt12-drf.dk.
Næste møde er 22.09.2014 på Vilhelmsborg.
Mimse og Pia har været til repræsentantskabsmøde i DRF:
Indførelse af lovgivning vedr. påbudt brug af autoriseret beslagsmed er udsat på ubestemt
tid.
Træner/berideruddannelsen: DRF’s forsøg på at få lavet grunduddannelsen som en
erhvervsuddannelse er ikke lykkedes. En revidering af uddannelsen er på vej.
DRF arbejder på at få afskaffet 25 års reglen i relation til tilskud.
Der var kampvalg til bestyrelsen med 7 opstillede til 3 pladser.
Info. om øvrige behandlede emner kan findes i referat fra mødet på: rideforbund.dk

5) Hjertestarter
Hylke By har indsamlet midler til en hjertestarter, som bliver opsat på Hylke Ridecenter
(rytterstuen), så den hænger centralt for hele byen. Rytterstuen er aldrig aflåst.

6) Ridecentret
Der bliver en dag mere med handicapridning. Ny fysioterapeut er ansat, så der nu er 3
fysioterapeuter tilknyttet.
Der er 2 nye deltidsansatte skolepiger til hjælp i ridefysioterapi mv.
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Julie Malmroes’ midlertidige ansættelse er afsluttet. Al henvendelse vedr. opstaldning og
undervisning skal fremadrettet ske til Jonas.
Ny elevhest indkøbt (fjordhest ved navn Perle).
Nyt elektronisk system til udsendelse af regninger er taget i brug.

7) Championatslister
Nuværende pointgivningssystem blev gennemgået. Det blev vedtaget at ændre
pointgivningen således, at en 0-runde i u-klasser tæller som ”øvrige placeringer”. Karen
Marie stemmer af med Kirsten, som styrer resultatindberetningerne og udarbejder
championatslisterne. Ændringen sker pr. 01.01.2014. Oversigt over, hvordan point optjenes
skal på hjemmesiden snarest.

8) Udvalgene
Det årlige fællesmøde for udvalgene afholdes den 07.10.2014 kl. 18:00 i rytterstuen. Mimse
er tovholder. Pia hører Jannie, om hun vil stå for maden.
Aktivitetsudvalget:
Helle og Jonas er i gang med planlægningen af årets ridelejr.
Stævneudvalget:
OM Spring har sponsorspring, som kan lånes ved stævner.
Charlotte har været på kursus i stævnetilrettelæggelse hos DRF. Det var et godt kursus.
Stævne den kommende weekend. Der mangler pt. hjælpere til cafeteria og en enkelt
skriver. Pia lægger på Live, at der er spærret på Horsensvej, så der skal køres af mod Ejer
Baunehøj.
Der afholdes sløjfestævne i dressur den 10.05.14.
Materialeudvalget:
Inden aktivitetsdagen skal der laves en plan for, hvad der skal laves. Jonas og Bjarne
aftaler dette. Udvalget sørger for indkøb af materialer – maling etc.
Juniorudvalget:
Anja Lass har igangsat aktiviteter.
Jubilæumsfesten (ad-hoc udvalg):
Udvalget arbejder løbende med arrangementet. Det blev besluttet, at der skal lægges gulv.
Jonas undersøger, hvor vi kan få det og koordinerer med Pia.

9) PR – hjemmeside
Jonas skal autoriseres til at lægge nyheder på hjemmesiden. Jonas aftaler selv med Kasper.

10) Certificering
Jonas kigger på muligheden for at opnå miljø certificeringen og fremlægger plan på næste
bestyrelsesmøde.
Ansvar for gennemgang af nuværende certificeringer blev fordelt som følger:
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Karen Marie = Sikkerhed (24.06)
Helle = Ridelejr (12.08)
Mimse = Organisering (30.09)
Helle = Elevskole (28.10)
Pia = Stævnetilrettelæggelse (25.11)

11) Eventuelt
-

Tak for dejlig mad til Bjarne ☺
Næste bestyrelsesmøde er den 27.05.2014 hos Helle.
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