HYOR
Bestyrelsesmøde
Deltagere:

Dato: 15.03.2016
Tid: Kl. 18:00
Sted: Helle
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: Mathias Diernæs
Referent: Karen Marie Bach

Sekretær: Pia Yde Hedegaard

Dagsorden:
1. Godkendelse af sidste referat
2. Økonomi
3. Generalforsamling (input til beretning, kandidater til bestyrelsespost
og suppleantpost, det praktiske)
4. Meddelelser
5. Ridecentret
6. Udvalgene
7. PR – hjemmeside
8. Certificering
9. Eventuelt

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

2) Økonomi
Økonomien er fin, og vi kommer ud af 2015 med et fornuftigt resultat. Anja har afleveret
bilag og bogføring til vores nye revisor. De regner med at have regnskabet færdigt i god tid
inden generalforsamlingen. Anja giver besked, når det er klar til underskrift.

3) Generalforsamling
Anja og Jonas sender diverse tal til Mimse til årsberetningen. Mimse sender beretningen
rundt på mail, så vi hver især kan komme med evt. yderligere input. Anja genopstiller ikke
til bestyrelsen pga. uddannelse og kommende familieforøgelse. Mathias genopstiller ikke
som suppleant. Helle, Pia og Louise modtager genvalg. Anja er i gang med at lave en
manual, som skal gøre det nemt for den nye m/k på kassererposten. Vi har fået positiv
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tilkendegivelse fra interesserede kandidater til hhv. bestyrelsespost og suppleant og ser, om
der ellers kommer nogen ”på banen”. Helle sørger for forplejning. Karen Marie og Pia sørger
for rosetter og pokaler (er bestilt).

4) Meddelelser
Næste D-12 møde er flyttet til den 04.04.2016. Mimse og Karen Marie deltager.
Repræsentantskabsmøde den 16. og 17. april. Mimse og Pia og evt. Karen Marie deltager.
Vi har nogle udfordringer i forhold til at få oprettet mailadresser hos vores nye serverudbyder. Mimse arbejder på sagen.
Dommertårn/tilbygning til den store ridehal: Pia sørger for, at ansøgning til kommunen er
indsendt senest den 01.06.2016.

5) Ridecentret
Byggeriet af den nye stald skrider fint frem, tidsplanen overholdes. Forventet indflytning af
hestene er 15/5 eller 1/6. Der bliver aflåst saddelrum med nøglebrik til opstalderne i den
nye stald.
Der er indkøbt en ny pony.
Internet: Ridecentret får indlagt fibernet, som HYOR også kan benytte.

6) Udvalgene
Aktivitetsudvalget:
Stævneudvalget:
E-stævnet den 26. – 27. februar var en kæmpe succes. Deltagerne havde gjort rigtig meget
ud af udklædning og klargøring af pony/hest, og det var tydeligt, at der var blevet øvet
seriøst op til stævnet, ikke mindst i pas de deux, hvor der blev redet flot synkront i rigtig
mange tilfælde. Mange pårørende var mødt op på tilskuerpladserne, og såvel deltagere som
publikum havde en super sjov og hyggelig dag. Stævneudvalget planlægger at afvikle et
lignende stævne igen.
Næste stævne er 9.-10. april. D-stævne. Hylke Cup spring. Lørdag kvalifikationsklasser,
søndag finale.
Materialeudvalget:
Jonas fremlagte tidsplan for færdigetablering af den mobile military bane. Der er igangsat
diverse aktiviteter omkring opbygning af forhindringer. Målet er, at banen er klar til
ibrugtagning til september med 8-10 mobile spring.
Dommervognen er færdiglavet. En gang maling på næste aktivitetsdag – eller før, hvis
nogen har tid - vil være fint.
Juniorudvalget:
Sløjfestævneudvalg:
-
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Ridelejr:
Der er planlagt ridelejr i perioden 24. juni – 27. juni. Nærmere information og mulighed for
tilmelding kommer på hjemmesiden i løbet af kort tid.
7) PR - hjemmeside
Der vil fremover blive udsendt et nyhedsbrev til medlemmerne ca. hvert kvartal.

8) Certificering
Jonas gennemgik miljø-certificeringen. Vi overholder kravene.
Aktuelle breddeaktiviteter: E-stævne med breddeaktiviteter er afviklet. Planlægning af
ridelejr med diverse breddeaktiviteter er i gang.

9) Eventuelt
Tak for dejlig mad til Helle ☺

Næste gang vi mødes er til generalforsamlingen den 07.04.2016.
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