HYOR
Dato: 11.11.2014
Tid: Kl. 18:00
Sted: Mimse

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: Referent: Karen Marie Bach

Sekretær: Pia Yde Hedegaard

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

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

2) Økonomi
Anja gav en status på økonomien. Der er styr på bogføring etc., og vi følger budgettet
pænt. Jonas skal have adgang til undervisningskontoen i stedet for Jens.

3) Meddelelser
Kultur og Fritid, Skanderborg Kommune har den 16.02.2015 en aften, hvor de uddeler
diverse priser. Vi har i HYOR kvalificerede kandidater i et par af kategorierne. Mimse tager
sig af indstillingerne.
Næste D-12 møde er den 01.12.2014, kl. 19:30. Mimse og Pia deltager.
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4) Ridecentret
Mimse og Jonas har holdt personalemøde med vores to trænere, Sara og Julie ang.
udvikling i holdundervisningen. Sara og Julie havde mange gode input, og der er udarbejdet
et skema, som kan benyttes i planlægningen, så vi sikrer kontinuerlig læring og variation i
undervisningen.
Der er god tilgang til undervisningen, og holdene er pænt fyldt op.
Der er også forsat tilgang af opstaldere. Flere af klubbens ponyryttere har fået egen pony i
2014, hvilket er meget positivt efter nogle år med knap så mange private ponyer opstaldet.
Det er nogle fine ponyer og seriøse ryttere, så det lover godt for fremtiden ☺.

5) Privatundervisning
Punktet var sat på dagsordenen for at drøfte fordelingen af elever hos vores
privatundervisere (eneundervisning dressur og holdundervisning spring). Vi har 3 ”senior”privatundervisere: Anne-Dorthe, Henrik og Jimmy. Herudover har vores trænere/
holdundervisere, Sara og Julie et antal private ryttere. Julie har i første omgang en enkelt
privatrytter.
Spring: Der er fuldt booket på springholdene hos Henrik.
Dressur: Anne-Dorte, Sara og Julie er fuldt booket iht. de afsatte timer. Jimmy har pt. et
par ledige pladser.
Den daglige administration af privatundervisningen varetages af Jonas. Evt. ændringer i
privatundervisere og udvidelse af privatundervisningen skal drøftes i bestyrelsen.

6) Udvalgene
Aktivitetsudvalget:
Fællestur til Christmas Show. Vi sætter opslag op i rytterstuen (Karen Marie og Helle).
Dansk Rideforbund udbyder temaaften ”Korrekt dressurridning – hvordan?”. Pia arbejder på
at få det udbudt i HYOR, evt. tirsdag den 13. januar.
Stævneudvalget:
Vi havde et godt klubstævne den 1.-2. november med rigtig mange starter. Stor tak til
stævneudvalget, til vores mange hjælpere og til Sofie Honar, som havde skaffet en masse
fine ærespræmier. Tina Bjerregaard havde lavet et super fint PR arbejde og fået stævnet på
de omgivende klubbers Facebook grupper, hvilket uden tvivl også har bidraget til det høje
deltagerantal.
Højtaleranlægget virker ikke optimalt. Måske bare et spørgsmål om indstilling? Bjarne
kigger på det og ser, om det eksisterende anlæg kan justeres. Ellers kan det blive
nødvendigt at anskaffe en ny mikserpult. Vendes på næste bestyrelsesmøde.
Materialeudvalget:
Det nye køkken i rytterstuen er færdigt, og det er blevet rigtig godt. Stor tak til Heinze,
Torben og Jens Christian for indsatsen. Ny facade på dommervognen er ligeledes lavet
færdig. Stor tak til Ole og STU-eleverne.
Nye dommer- og tilskuerfaciliteter i den store hal: Pia fremlagde 3 forskellige forslag. Der
var enighed om at arbejde videre med forslaget, hvor faciliteterne placeres på kortsiden i
samme ende som porten. Der skal søges byggetilladelse til denne løsning. Pia igangsætter
sammen med Jonas.

2

HYOR
Juniorudvalget:
Der er afholdt Halloween aften med stor succes. Der er planer om et julearrangement.
Sløjfestævneudvalg:
Der er afholdt dressur sløjfestævne 11. oktober. Det gik rigtig godt, der var 28 deltagere.
Der er ponygames den 22. november.

7) PR - hjemmeside
Hjemmesiden blev gennemgået. Der er en del rettelser. Kasper kunne ikke være til stede,
men Jonas videregiver rettelserne til Kasper og får i øvrigt opdateret oversigt over heste og
personale mv. snarest.

8) Certificering
Miljø: Jonas har indsendt ansøgning.
Bredde: Anja igangsætter ansøgning.
Opstaldning: Jonas læser betingelserne for denne certificering inden næste møde, så vi kan
gennemgå kravene. Umiddelbart ser det ud til, at vi opfylder det meste.

9) Eventuelt
Bestyrelsesmødet den 25.11 aflyses. Næste møde bliver den 16.12 og afholdes hos Mathias.
Julefrokost bestyrelsen bliver søndag den 28.12 kl. 14:00 hos Pia.

Tak for dejlig mad til Mimse – og Bjarne.
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