HYOR
Dato: 12.08.2014
Tid: Kl. 18:00
Sted: Jonas

Bestyrelsesmøde
Deltagere:

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: Bjarne og Mathias
Referent: Karen Marie Bach

Sekretær: Pia Yde Hedegaard

Dagsorden:
1. Godkendelse af sidste referat
2. Økonomi
3. Meddelelser
4. Ridecentret
5. Udvalgene
6. PR – hjemmeside
7. Certificering
8. Eventuelt

Referat:
1) Godkendelse af sidste referat
Referatet blev godkendt.

2) Økonomi
Anja har fået styr på og overblik over regnskabet. Vi følger vores budget pænt. Der er
desværre enkelte medlemmer, der ikke har indbetalt kontingent for 2014 - heriblandt
nogen, der starter stævner! Der vil blive taget kontakt til hver enkelt i løbet af kort tid.

3) Meddelelser
Pga. skolereformen er det ikke længere muligt at starte undervisning kl. 15:00. Rytterne er
fordelt på øvrige hold.
Klubben har ansat en ny springtræner, Henrik Riinbæk, som starter den 13. august.
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4) Ridecentret
Der er startet handicapundervisning op om mandagen med ny fysioterapeut, således at der
nu er 3 ride-fysioterapeuter tilknyttet ridecentret.
Der er kommet flere privatryttere, og der er pt. venteliste på opstaldning.
Der er kommet en ny STU-elev, så der nu i alt er 5 elever tilknyttet ridecentret. Ole og
Jonas er ansvarlig for STU-elever. Desuden er Lærke tilknyttet en af eleverne.
Jonas afholder møde for parts- og privatryttere den 6. september kl. 11:00.
Der vil være øget fokus på vedligehold af alle indendørs og udendørs baner nu, hvor ferien
er slut, og alle aktiviteter er i gang igen.
Planlægning af, hvornår hallerne er ledige/optaget skal på plads snarest, bl.a. så privatrytterne ved, hvornår det er muligt at ride i en af hallerne. Pt. er der enkelte timer placeret
3 aktiviteter på samme tid – det går kun så længe, udendørsbanerne kan benyttes. Jonas er
ansvarlig for planlægningen. Jytte har tilbudt at hjælpe med ”puslespillet” – Jonas aftaler
med Jytte snarest.

5) Udvalgene
Aktivitetsudvalget:
Meget vellykket ridelejr 2014 med glade børn og stor indsats fra underviserne og de
frivillige hjælpere. Næste år vil der blive sat et lidt lavere deltagerantal, og der vil blive
indlagt nye aktiviteter.
Stævneudvalget:
Pia fremlagde stævneudvalgets forslag til stævner i det kommende år. Forslaget blev
godkendt. Stævneudvalget indstillede desuden, at egnsmesterskabet i forbindelse med majstævnet nedlægges, da der i mange år kun har været få deltagere og meget lille tilslutning
fra ryttere fra de omkringliggende klubber. I stedet arbejder stævneudvalget med en ny idé
om et Hylke cup for ryttere, der endnu ikke har startet C-stævner. Bestyrelsen godkendte,
at stævneudvalget arbejder videre med idéen.
Materialeudvalget:
Juniorudvalget:
Sløjfestævneudvalg:
Der vil af sikkerhedsmæssige årsager ikke længere blive afholdt springstævner under
sløjfeudvalget. Der planlægges 2 sløjfestævner i efteråret.

6) PR - hjemmeside
Kalenderen på hjemmesiden, herunder oversigt over, hvornår hallen er besat/ledig,
placering af stævner og øvrige aktiviteter, skal opdateres snarest jf. pkt. 4. Jonas
koordinerer med Jytte og får Kasper til at opdatere kalenderen. Ligeledes skal der løbende
nyt fra Ridecentret og Rideklubben på hjemmesiden.

7) Certificering
Re-certificering: DRF har kontaktet os vedr. gennemgang af vores certificeringer. Vi
foreslår, at mødet afholdes i forbindelse med næste bestyrelsesmøde. Mimse kontakter
DRF.
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8) Eventuelt
Støtteforeningen planlægger medhjælperfest den 4. oktober.
Anja afvikler undervisning i ryttermærke 1 og 2 i efteråret – placeres i weekender.
Nærmere information følger på hjemmesiden. Ryttermærkeundervisning i ryttermærke 3 og
4 og evt. 5 forventes afholdt til foråret.

Tak for dejlig mad til Jonas – og Lærke ☺
Næste bestyrelsesmøde er den 30.09.2014 hos Anja el. på rideskolen.
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