HYOR
Dato: 01.11.2016
Tid: Kl. 18:00
Sted: Anders

Bestyrelsesmøde
Deltagere:

Formand: Marianne Frisk Jensen (Mimse)
Næstformand: Karen Marie Bach
Sekretær: Pia Yde Hedegaard
Kasserer: Louise Carøe
Bestyrelsesmedlem: Helle Kovdal
Ridecenter: Jonas Thorup Hofer
Suppleant 1: Anders Sommer
Suppleant 2: Trine Vincent

Afbud: Trine Vincent
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
Louise gennemgik den aktuelle resultatopgørelse. Økonomien ser fornuftig ud, dog lidt
under niveau i forhold til 2015, bl.a. pga. et aflyst stævne i foråret.

3) Meddelelser
D-12 møde den 5. december. Mimse, Pia og Jonas deltager.
Køb af nyt lydudstyr til maks. kr. 8.000,-: Vi udskyder denne investering, da anlægget
fungerer ok lige nu med brug af iPad.

4) Ridecentret
Der bliver indkøbt en toiletvogn, så der ikke skal lejes hver gang, vi har stævner og andre
arrangementer.
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Der bliver indkøbt en harve til staldkatten/minilæsseren.
Der bliver snarest ophængt en revideret foldplan.

5) Udvalgene
Aktivitetsudvalget:
Karen Marie arbejder videre med et par emner til kurser i efteråret/vinteren.
Kursus i udvidet 1. hjælp bliver lørdag den 12. november, maks. 10 deltagere. Jonas
sørger for, at underviserne bliver informeret og tilmeldt hos Helle. Pia hører
stævneudvalget. Louise, Pia og Anders deltager.
Stævneudvalget:
D-stævne med 3. afdeling af klubmesterskabet er afviklet den 29. og 30. oktober. Gode
tilbagemeldinger fra officials, men ønske om bl.a. lidt mere udsmykning. Klubben bevilger
indkøb af f.eks. kunstige blomster for op til kr. 1.000,-.
26. – 27. november afholder vi D-stævne i dressur.
Planer om et E-stævne som fastelavnsstævne.
Materialeudvalget:
Der bliver indkøbt bukke til at stabilisere dommervognen, da den gynger en del.
Byggeri af dommer- og tilskuerfaciliteter, store hal: Ansøgning er ikke blevet indsendt. Det
sker nu.
Juniorudvalget:
Der har været afholdt halloween arrangement.
Sløjfestævneudvalg:
Der bliver et julesløjfestævne.
Ridelejr:
6) PR - hjemmeside
-

7) Certificering
Vi gennemgik ”Stævnetilrettelæggelse”. Vi opfylder kravene.
Vi gennemgik ”Bredde” certificeringen. Vi opfylder kravene.
Næste gang skal vi gennemgå ”Ridelejr” – Helle er ansvarlig.
Aktuelle breddeaktiviter: -.

8) Eventuelt
Komfur og opvaskemaskine er ved at være noget slidt. Vi holder øje med brugt udstyr.
På næste møde skal vi tale om strategi for at skaffe flere hjælpere til stævner.
Næste møde er den 29.11.2016 og afholdes hos Helle.
Tak for dejlig pizza til Anders ☺.
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