HYOR
Dato: 28.06.2016
Tid: Kl. 18:00
Sted: Trine

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:
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 varetager fortsat økonomien. Louise overtager efter sommerferien. Økonomien ser fin
ud.

3) Meddelelser
Mimse har været til D-12 møde. Forskellige emner blev vendt: Bl.a.:
•
•

•
•

Flytning af DM for ponyer – brud af kontrakt med DRF.
Afholdelse af stævner – salgsstalde, opstaldningssteder o.lign. (”Gårdstævner”):
Bruges DRF reglementet/rides der efter DRF programmer/uddeles der rosetter, så er
der tale om et stævne, som kun må afholdes af betalende klubber under DRF.
Veterinærkontrol (check af hestepas mv.) på rideskoler mv.
D-12’s kursusprogram.
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Se hele referatet fra mødet her:
http://www.distrikt12-drf.dk/images/Distrikt12/Referater_og_nyhedsbreve/DR-møder/DR2016/2016.06.13.DR-ref.pdf
Vi skal have opdateret vores medlemsliste. Jonas trækker en oversigt over medlemmer, der
har betalt via klubmodul og mailer til Karen Marie snarest muligt. Karen Marie kontakter
Anja og får oversigt over dem, der har betalt uden om klubmodul og får alle medlemmer
registeret i en samlet oversigt. Karen Marie har medlemslisten klar til næste bestyrelsesmøde.
Vi skal have mere fokus på teoretiske indlæg på holdundervisningen.
4) Ridecentret
Der er indkøbt en ny rideskolehest, som har gået dressur på M-niveau. Jonas er på udkig
efter yderligere en ny hest.
Den nye stald er taget i brug. Der mangler stadig lidt rundt omkring, bl.a. indretning af
saddelrum.
5) Udvalgene
Aktivitetsudvalget:
Vi skal have planlagt nogle aktiviteter til efteråret/vinteren. Gode idéer mailes til Karen
Marie, som samler dem og tager med til behandling på næste bestyrelsesmøde. Forslag fra
generalforsamlingen indgår i overvejelserne.
Stævneudvalget:
D-stævne med 1. afdeling af klubmesterskabet er afviklet den 18.-19. juni. Det var et godt
stævne, men det var svært at skaffe hjælpere. Vi må igen henstille til vores medlemmer –
især dem, der selv starter til vores stævner/har børn, der starter, at alle giver en hånd med
i det omfang, den enkelte har mulighed for det. Det er faktisk sjovt og givende at være
hjælper - når bare vi er mange nok.
Næste stævne er C-stævne spring for hest den 20.og 21. august.
Materialeudvalget:
Jonas indkøber snarest det spring, som Ridecentret har givet klubben, så vi har det til Cstævnet. Vi blev enige om at købe yderligere 1-2 nye spring inden stævnet. Jonas tager sig
af det og kan købe for op til kr. 15.000,-. Investeringen begrundes i, at vi har mange aktive
springryttere, der modtager undervisning i HYOR, og at vi har brug for gode spring til vores
stævner for fortsat at gøre disse attraktive for egne ryttere og ryttere fra andre klubber og
dermed sikre HYOR den indtægt, der er nødvendig for at holde klubben i gang.
Anders kontakter desuden en produktionsskole og hører, om de kan lave nogle spændende
spring.
Juniorudvalget:
Der er planlagt pony camp for parts- og privatryttere på Ridecentret den 27. - 28. august.
Marianne, der er voksenrepræsentant i juniorudvalget, indgår i planlægning og afvikling.
Der kommer opslag i rytterstuen.
Sløjfestævneudvalg:
Der var sløjfeklasser til D-stævnet. Ikke aktuelt nyt fra sløjfeudvalget i øvrigt.
Ridelejr:
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Ridelejren er afviklet den 24.–27. juni. Det gik super godt. Der var lidt færre deltagere end
tidligere år - men det gav mere tid til dem, der var.
6) PR - hjemmeside
Input til nyhedsbrev sendes til Louise. Gerne med billeder. Vi skal have noget med om det
at være frivillig ved stævner og andre arrangementer, noget om de nye heste og noget om,
hvad der aktuelt sker i HYOR og på Ridecenteret.
7) Certificering
Vi gennemgår Organisering (Mimse) og Klubstævne (Pia) næste gang.
8) Eventuelt
-

Næste møde er den 23.08.2016 og afholdes hos Karen Marie.

Tak for god mad til Trine ☺
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