HYOR
Dato: 24.08.2016
Tid: Kl. 18:00
Sted: Karen Marie

Bestyrelsesmøde
Deltagere:

Formand: Marianne Frisk Jensen (Mimse)
Næstformand: Karen Marie Bach
Sekretær: Pia Yde Hedegaard
Kasserer: Louise Carøe
Bestyrelsesmedlem: Helle Kovdal
Ridecenter: Jonas Thorup Hofer
Suppleant 1: Anders Sommer
Suppleant 2: Trine Vincent

Afbud: Anders Sommer
Trine Vincent
Jonas Thorup Hofer
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. Underskrives på næste møde.

2) Økonomi
Louise har fået overdraget økonomien fra Anja. På næste møde skal vi tjekke op på antal
elever og antal hold og på betalt medlemskontingent.

3) Meddelelser
Vores holdundervisere tilbydes at deltage i workshop om breddeaktiviteter i Egum Rideklub
den 18. september. HYOR betaler gebyret. Jonas formidler info. til underviserne.
Ea har været på temaaften om officialuddannelser og overvejer at gå i gang med
banedesigner uddannelsen. HYOR betaler. Vi hører gerne fra medlemmer, som kunne være
interesseret i en af DRF’s officialuddannelser.
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Karen Marie skulle lave en samlet oversigt over vores medlemmer til dette møde, men har
ikke fået udtræk fra klubmodul af Jonas. Anja har sendt dem, der har betalt kontingent
uden om klubmodul. Louise har nu adgang til klubmodul og laver en samlet oversigt over
alle medlemmer med angivelse af fødselsår til næste bestyrelsesmøde.
Karen Marie arbejder videre med mulige aktiviteter i vinterhalvåret. Der var enighed om, at
rytter yoga kunne være en mulighed.

4) Ridecentret
Jonas deltog ikke i mødet.

5) Udvalgene
Aktivitetsudvalget:
Stævneudvalget:
Fremadrettet vil vi lægge vores stævner på Live, når de bliver lagt på GO!, så vores
stævner får mest muligt eksponering. Pia er ansvarlig.
Til klubmesterskabet vil vi fremadrettet have LA klasser, så ingen udelukkes på grund af
udklasning. Dog under forudsætning af, at propositionerne kan godkendes – ikke muligt at
have LA klasser, hvis der er C-stævne i distriktet samme weekend.
Vi har haft C-stævne i spring for hest den 20.og 21. august. Der var ikke så mange starter,
men stævnet gik overordnet fint. Dog var der nogle punkter i den tekniske delegeredes
stævnerapport, som vi skal have fokus på ved kommende stævner, bl.a. at vi skal have
flere oplært i tidstagningsanlæg inden nyt C-stævne, jævning af baner mellem klasserne og
toiletforhold. Kun et toilet til rådighed. Ikke nok, da vi risikerer, at ryttere, dommere og
banepersonale må stå i kø.
Jonas oplyste inden byggeriet, at han ville indsætte en toiletvogn til stævner, da det var
billigere end at etablere to toiletter i det nye byggeri. Jonas er ansvarlig for dette ved
kommende stævner.
Materialeudvalget:
Ea og Jonas gennemgår vores spring.
De tre nye spring var ikke leveret til C-stævnet. Skal gerne være der til D-stævnet. Jonas er
ansvarlig for indkøb jf. beslutning på sidste bestyrelsesmøde.
Der er følgende ønsker til materialeudvalget: Ønske om udendørs lys ved sekretariatet.
Ønske om halvtag ved sekretariatet.
Juniorudvalget:
Der er pony camp for parts- og privatryttere den 27. - 28. august.
Sløjfestævneudvalg:
Ridelejr:
-
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6) PR - hjemmeside
Der mangler info. på hjemmesiden om, at vi er breddecertificeret. Mimse beder Kasper
lægge det på.

7) Certificering
Mimse gennemgik ”Organisering”: Vi mangler en aktivitetsplan på hjemmesiden. Jf.
certificeringen skal alle nye have velkomstmateriale og informeres om forskellige forhold,
bl.a. forsikringsforhold, og at vi er en klub under DRF, og at man som medlem af DRF er
forpligtet til at overholde DRF’s reglementer. Mimse følger op med Jonas på proceduren, når
vi får nye medlemmer og på, om vores materiale er up-to-date. Gerne udsendelse pr. mail.
Vi gennemgår ”Sikkerhed” næste gang. Karen Marie er ansvarlig.
Vi mangler også ”Stævnetilrettelæggelse”, som vi ikke nåede sidste gang. Pia er ansvarlig.
Breddeaktiviter: Pony camp.

8) Eventuelt
-

Næste møde er den 27.09.2016 og afholdes hos Mimse.
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