HYOR
Dato: 15.09.2015
Tid: Kl. 18:00
Sted: Louise

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
Mathias Diernæs
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 deltog ikke i mødet. Økonomien gennemgås på næste møde.
3) Meddelelser
Mimse og Jonas deltager i Skanderborg Kommunes workshop om den fremtidige kulturpolitik i kommunen - ”Med kultur i centrum” - den 01.10.15.
Vi kiggede på forslag til regler for deltagelse i mesterskaber og evt. tilskud til ryttere, der
rider mesterskaber for HYOR. Karen Marie reviderer forslaget, og vi kigger på det igen på
næste bestyrelsesmøde.
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4) Ridecentret
Der er fortsat fin tilgang af såvel børne- som voksenryttere.
Byggeri af ny stald ser nu ud til først at kunne komme i gang til foråret.

5) Udvalgene
Aktivitetsudvalget:
Stævneudvalget:
Vi havde et godt og velbesøgt klubstævne med 264 starter i august.
Vi afholder C-stævne, pony spring med individuelle D12-mesterskaber den 26.-27.09.2015.
Anlægget (mikrofon og musik) skal virke! Louise og Mimse kigger på det.
Materialeudvalget:
Juniorudvalget:
Juniorudvalget har afholdt en pony camp – med succes.
Sløjfestævneudvalg:
Der er pt. 30 tilmeldte til sløjfestævnet den 20. september.
Ridelejr:
Ridelejr-udvalget har haft evalueringsmøde efter årets ridelejr. Næste år vil det være et
krav, at deltagerne overnatter. Det vil således ikke være muligt at tage hjem om natten og
komme tilbage igen næste dag. Det giver for meget uro, og overnatning er en del af
oplevelsen. Der er allerede et hold af forældre, der har meldt sig som ansvarlige for madlavningen på næste års ridelejr ☺. Der vil også næste år være indlagt teoriundervisning.

6) PR - hjemmeside
Louise og Helle havde forskellige rettelser til hjemmesiden. Rettelserne blev godkendt,
Louise sender til Kasper.

7) Certificering
Vi gennemgik kravene til ”Ridelejr” (Helle). Vi lever op til kravene.
Aktuelle breddeaktiviteter: Sløjfestævne den 20.september.
Næste gang skal vi gennemgå ”Elevskole” certificeringen (Helle).

8) Eventuelt
Vi udfyldte spørgeskemaundersøgelse fra DRF vedr. klubbernes ønsker til stævnestruktur.
Tak for god mad til Louise – og familie ☺

Næste møde er den 26.10.2015 (bemærk ændret dato) og afholdes hos Pia.
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