HYOR
Dato: 26.10.2015
Tid: Kl. 18:00
Sted: Pia

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: Louise Carøe
Suppleant 2: Mathias Diernæs

Afbud: Anja Krogsgaard Larsson
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 var syg, men økonomien blev gennemgået i hovedtræk af Mimse, suppleret af Jonas,
omkring undervisningskontoen. Det ser fornuftigt ud.

3) Meddelelser
15.11.2015 er der opfølgningsmøde i DRF ang. den fremtidige stævnestruktur.
Mimse skal til møde igen 05.11.2015 ang. DRF’s projekt om udvikling af klubberne.
Vi har desværre missed D12 mødet i september. Der henvises til mødereferat på D12’s
hjemmeside. D12 møde igen i december. Vi aftaler på næste bestyrelsesmøde, hvem der
deltager.
Mimse har deltaget i Skanderborg Kommunes workshop om den fremtidige kulturpolitik i
kommunen - ”Med kultur i centrum” - den 01.10.15. Der udarbejdes et idékatalog på
baggrund af de diskussioner, der var på mødet. Nyt møde i januar.
4) Ridecentret
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Der er nu givet tilladelse til byggeri af ny stald. Forventes at finde sted i marts, april og maj
2016.
Der er indkøbt en ny 3’er pony.

5) Udvalgene
Aktivitetsudvalget:
Stævneudvalget:
Vi afholdt C-stævne, pony spring med individuelle D12-mesterskaber den 26.-27.09.2015.
Pia gennemgik stævnerapporten, som var overvejende god.
Næste stævne er D-stævne med 2. afdeling af klubstævnet den 30. og 31. oktober og 1,
nov. Der er pt. 255 starter, hvilket er særdeles flot.
Materialeudvalget:
Jonas har kontakt til en tømrer om restaurering af dommervognen. Indkøb af en helt ny
vogn vurderes pt. at være for dyr en løsning.
Juniorudvalget:
Juniorudvalget afholder græskarudskæring torsdag 29. oktober.
Vi har mange unge, aktive ryttere og mange, som gerne vil bidrage i juniorudvalget. Det er
særdeles positivt i forhold til klubbens fremtid ☺. På næste bestyrelsesmøde kommer alle
med input til, hvordan vi bedst kan støtte juniorudvalget i deres arbejde.
Sløjfestævneudvalg:
Der har været afholdt sløjfestævne den 20. september. Det gik godt. Ca. 30 starter.
Næste sløjfestævne er den 21. november.
Ridelejr:
-

6) PR - hjemmeside
Kasper har rettet de ting, vi gennemgik på sidste møde.

7) Certificering
Vi gennemgik kravene til ”Elevskole” (Helle). Vi lever op til kravene.
Aktuelle breddeaktiviteter: Sløjfestævne den 21. november.
Næste gang skal vi gennemgå ”Organiserings” certificeringen (Mimse).

8) Eventuelt
Tak for god mad til Pia ☺
Næste møde er den 17.11.2015 og afholdes hos Mimse.
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