HYOR
Dato: 22.06.2014
Tid: Kl. 14.00
Sted: Rytterstuen

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: Anja
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
Status på økonomi på næste møde, da Anja ikke var til stede.

3) Meddelelser
Enkelte medlemmer har efterlyst kvittering for indbetalt medlemskab for det tilfælde, at de
skal fremvise denne ved et stævne. Vi kan ikke håndtere at udsende kvittering til alle, men
vi lægger info. på hjemmesiden om, at medlemmerne selv må udskrive et kontoudtog el. en
overførselsmeddelelse, så de kan fremvise denne som bevis for betaling (Karen Marie).
Næste D-12 møde er den 22.09.12 kl. 19:30.
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4) Ridecentret
Der er reception på Ridecentret den 01.07.2014 kl. 16:30 i forbindelse med, at Lærke og
Jonas overtager stedet.

5) Udvalgene
Aktivitetsudvalget:
De sidste detaljer vedr. ridelejren er ved at være på plads. Der er 37 deltagere.
Stævneudvalget:
Stævnerapporten fra distriktsstævnet i dressur var meget fin. Ingen karakterer under 3.
Rapporten kan ses på hjemmesiden.
På næste stævneudvalgsmøde fastlægges proportioner for de kommende 3 klubstævner.
Materialeudvalget:
Arbejdsweekend er afviklet denne weekend. Der er blevet malet, repareret tag på
dommertårnet og repareret springmateriel.
Juniorudvalget:
Ros til juniorudvalget/juniorerne i HYOR, som har ydet en stor indsats ved det seneste
stævne og på arbejdsweekenden.

6) PR - hjemmeside
Forkerte navne og e-mails på bestyrelsesmedlemmer, Støtteforening. Karen Marie får
Kasper til at rette.

7) Certificering
Kravene til ”Sikkerhed” blev gennemgået. De er stadig opfyldt.

Dog skal brugen af Intromærker sættes i system: Jonas tager fat i at få dette.
Jonas har gennemgået kravene til ”Miljø”-certificeringen. Vi bør kunne få denne
certificering. Jonas udfylder papirerne og sender til DRF. Elpærer, der skal udskiftes, skal
erstattes af miljøpærer. Der skal opsættes lyscensorer på udendørs lys. Der skal aflæses el
og vand hver 3. måned.
Mimse tjekker, om vi skal gøre noget aktivt for at beholde vores certificeringer
(gencertificering).

8) Eventuelt
-

Næste bestyrelsesmøde er den 12.08.2014 hos Jonas.
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