Bestyrelsesmøde
Deltagere:

Dato:11.09. 2018
Tid: Kl. 18:00
Sted: Mimse
Formand: Marianne Frisk Jensen (Mimse)
Næstformand: Anders Sommer (AS)
Sekretær: Pia Yde Hedegaard (PYH)
Kasserer: Louise Carøe (LC)
Bestyrelsesmedlem: Helle Kovdal (HK)
Ridecenter: Jonas Thorup Hofer (JTH)
Suppleant 1: Ea La Cour Søborg (ELS)
Suppleant 2: Anne Dorte Johansen (ADJ)

Afbud: Louise
Referent: Pia

Sekretær: Pia Yde Hedegaard

Dagsorden:
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9.

Godkendelse af sidste referat
Økonomi
Meddelelser
Ridecenter
Næstformandsposten
Udvalgene
Kursus
PR – hjemmeside
Eventuelt/Jubilæumsdag

1.Godkendelse af sidste referat
Godkendt
2.Økonomi
Økonomien ser ud til lige at løbe rundt
3.Meddelelser
Der er distrikt 12 møde d. 24. september Mimse og Marianne deltager
Der er kommet en meddelelse fra Skanderborg Kommune om mulighed for at
byde ind med efterårsaktiviteter

Bookning af ride foreningens faciliteter skal ske igennem bestyrelsen og pr.
mail til post@hyor.dk
Ridecenteret’s aktiviteter skal ligeledes i kalenderen således at kalenderen altid
er opdateret
4.Ridecentret
Der er kommet mange nye rytter på holdene og der er startet 3 nye hold op.
Der er ikke kommet nye heste eller opstalder
Der skal laves et nyt staldmøde Jonas melder en dato ud
5.Næstformandsposten
Anders har valgt at træder ud af bestyrelsen og fratræder inden næste
bestyrelsesmøde og overdrager inden da sine arbejdsopgaver til Anne Dorte.
Anne Dorte sider som næstformand indtil generalforsamlingen.
6. Udvalgene
Aktivitetsudvalget
Vi planlægger en aktivitetsaften i løbet af efteråret eller starten af det nye år
med en ride fysioterapeut som skal have hovedvægten på rytterens opstilling
og hvordan man som rytter ligger vægten korrekt på hesten.
Stævneudvalget
Der er 2 afdeling af klubmesterskabet d. 15-16 september med kåring af
klubmestrene
7. Kursus
Vi har afholdt kursus i dressur/spring ved Jimmi og det var en rigtig go og
lærerig weekend. Der er aftalt et nyt kursus d. 22-23 september der er
tilmelding til Ea pr. mail easoborg@gmail.com eller via messenger til Ea og
man sørger selv for forplejning.
8. PR – hjemmeside
Halplanen skal opdateres Helle snakker med Jytte Jensen om dette.
Hjemmesiden køre rigtig fint og er altid opdateret med vores event og nyheder
9. Eventuelt/Jubilæumsdag evaluering
Vi havde en rigtig go dag til trods for at vejret vidste sig fra sin knap så pæne
side, der var pænt fremmøde og der blev kørt med hestevogn og hoppet i
halmballer. Der var en del af de ”gamle” medlemmer som kom forbi, det var
meget hyggeligt.
Tak for dejlig mad til Mimse (Bjarne) næste møde er d. 9. oktober hos Helle

