HYOR

Bestyrelsesmøde
Deltagere:

Dato: 27.01.2015
Tid: Kl. 18:00
Sted: Helle
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 Darré
Mathias Diernæs
Referent: Karen Marie Bach

Sekretær: Pia Yde Hedegaard

Dagsorden:
1. Godkendelse af sidste referat
2. Økonomi
3. Meddelelser
4. Ridecentret
5. Udvalgene
6. Retningslinjer for optjening af point til klubmesterskab
7. PR – hjemmeside
8. Certificering
9. Eventuelt

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

2) Økonomi
Anja gennemgik økonomien. Årsresultatet for 2014 ser pænt ud, dog lidt under resultatet
for 2013.

3) Meddelelser
Næste D-12 møde er den 23. marts.
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4) Ridecentret
Jonas planlægger staldmøde for opstaldere og partsryttere. Nærmere info. følger på
Facebook.
Bunden i den lille hal er udskiftet med helt ny fiberbund. Bunden i den store hal er ligeledes
blevet renoveret – løsnet og planeret. Det er fortsat vigtigt, at alle sørger for at samle
hestepærer op for sig selv og gerne hjælpe andre, hvis man står og kigger på, så vi kan
bevare de gode bunde. Det fungerer heldigvis altovervejende godt ☺
Nye halplaner (kun få ændringer) er lagt på hjemmesiden.
5) Udvalgene
Aktivitetsudvalget:
Temaaften ”Korrekt dressurridning – hvordan?” blev afholdt tirsdag den 13. januar. Det var
et spændende arrangement.
Vi har fået en henvendelse om afholdelse af weekendkursus i spring for ryttere med
stævneerfaring (niveau: LC hest / LB pony). Bestyrelsen vurderer, at der pt. ikke er rytter
basis for en decideret springweekend på dette niveau, men at vi er godt dækket ind med
den ugentlige springundervisning, ligesom Anja fortsætter med hyggespring som
sædvanligt.
Der arbejdes fortsat på projektet vedr. tilbygning.
Stævneudvalget:
Pia og Jannie deltog i stævnekoordinerende møde den 15. januar. Vi har fået tildelt Cstævne i hest dressur den 13. – 14. juni samt C-stævne pony spring den 26. – 27.
september med individuelt mesterskab. Klubstævner med klubmesterskab afvikles 29. – 30.
aug. = 1. afdeling, 31. okt. – 1. nov. = 2. afdeling og 28. – 29. nov. = 3. afdeling.
Vi har sagt ja til at afholde en afdeling af Søhøjlandets Cup. Den 1. februar er der
koordineringsmøde. Pia deltager.
Pia sender info. til Kasper, så stævnedatoer kan blive lagt i kalenderen på hjemmesiden –
med angivelse af ”foreløbig” ved de stævner, der ikke er endeligt godkendt.
Materialeudvalget:
Den årlige aktivitetsdag (reparation og maling af spring mv.) skal planlægges. Vi fastlægger
dato på næste møde.
Juniorudvalget:
Sløjfestævneudvalg:
-

6) Retningslinjer for optjening af point til klubmesterskab
Stævneudvalget indstiller, at vi fortsætter med nuværende regler. Bestyrelsen godkendte
dette.

7) PR - hjemmeside
Datoer og info. vedr. ridelejr 2015 skal på hjemmesiden (som en nyhed). Helle sender til
Kasper.
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8) Certificering
Bredde: Anja gennemgik kravene og det, vi mangler at opfylde. Tilbud om breddeaktiviteter
skal fremgå af hjemmeside. Der skal være en breddeansvarlig. Minimum en repræsentant
fra klubben skal deltage i minimum et møde/inspirationsdag/kursus pr. år. Breddeaktiviteter
skal være et fast punkt på bestyrelsens dagsorden. Der skal udbydes minimum 3 aktiviteter
pr. år. Vi opfylder dette punkt. Der skal foreligge beskrivelse af alle breddeaktiviteter.
Anja tjekker hjemmesiden og indsender ansøgning.
Breddeaktiviteter bliver fremover et fast punkt på dagsordenen under ”Udvalgene”.

9) Eventuelt
Næste møde bliver den 24.02.2015 og afholdes hos Jonas.

Tak for dejlig mad til Helle ☺
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