HYOR
Dato: 17.05.2016
Tid: Kl. 18:00
Sted: Pia

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: Louise Carøe
Referent: Karen Marie Bach

Sekretær: Pia Yde Hedegaard

Dagsorden:
1. Godkendelse af sidste referat (generalforsamlingen)
2. Formalia ny bestyrelse
- Præsentation/bordet rundt
- Status på overdragelse til ny kasserer, adgang til konti mv.
- Revidering/godkendelse af bestyrelsens forretningsorden
- Info. om ny bestyrelse til DRF og Skanderborg Kommune
- Planlægning af bestyrelsesmøder frem til næste generalforsamling
3. Økonomi
4. Meddelelser
- Repræsentantskabsmødet 16.-17. apr.
5. Ridecentret
6. Udvalgene
7. PR – hjemmeside
8. Certificering
- Fordeling af ansvar for gennemgang af certificeringer
9. Eventuelt

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

2) Formalia ny bestyrelse
Præsentationsrunde:
Vi kan konkludere, at vi har mange forskellige, relevante og gode kompetencer / erfaringer
blandt bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og ejer af ridecentret - og alle er klar til at
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arbejde for at skabe de bedste betingelser for HYOR’s medlemmer i den nye bestyrelsesperiode ☺.
Status overdragelse kassererposten:
Overdragelse ml. Anja og Louise er i gang. Anja er fortsat behjælpelig i overgangsperioden.
Forretningsorden:
Der var ingen ændringsforslag til bestyrelsens forretningsorden.
Indberetning til DRF og kommune:
Pia sørger for at indberette.
Planlægning af bestyrelsesmøder for den kommende periode:
Måned:
Maj
Juni
August
September
November
November
Januar
Februar
Marts
April

Dato:
17.
21.
23.
27.
1.
29.
10.
7.
21.
4.

Sted:
Pia
Trine
Karen Marie
Mimse
Anders
Helle
Jonas
Louise
Pia
Generalforsamling

3) Økonomi
Louise deltog ikke i mødet. Mimse kunne orientere om, at økonomien ser fornuftig ud.

4) Meddelelser
Mimse og Trine har været til repræsentantskabsmøde i Idrætssamvirke i Skanderborg
Kommune, som behandler ansøgninger fra idrætsforeninger og fordeler tilskud fra
Skanderborg Kommune. Det lykkedes ikke at få valgt en ny bestyrelse på mødet, og der er
derfor indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 23. maj. HYOR har tidligere
haft et bestyrelsesmedlem i Idrætssamvirke, men kan desværre ikke afse ressourcer til det
for indeværende.
Mimse, Pia og Karen Marie har været til DRF forbundsdag, og Mimse og Pia deltog desuden i
DRF repræsentantskabsmødet. Der var der flere interessante og inspirerende indlæg på
programmet på forbundsdagen om lørdagen. Det gennemgående tema var motivation og
samarbejde. Der var desuden 3 spændende workshops. Pia var på ”Stævnetilrettelæggelse
og -afholdelse”, Mimse deltog på ”hestehold” og Karen Marie var på ”Konflikthåndtering i
klubberne”.
Herudover var der som sædvanligt god mulighed for at udveksle erfaringer med
bestyrelsesmedlemmer fra øvrige klubber i DRF og udbygge HYOR’s gode netværk.
På repræsentantskabsmødet søndag var forslaget om ny kontingentstruktur til afstemning.
Forslaget blev foreløbig vedtaget og skal til afstemning igen i 2017.
Forslag til ny D-rytterlicens blev fremlagt og diskuteret.
For nærmere information om ovenstående og information om de øvrige emner, der blev
behandlet på repræsentantskabsmødet, se referat på DRF’s hjemmeside:
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http://www.rideforbund.dk/da/Information/Nyheder/2016/04April/Reprasentantskabsmode
%202016.aspx

5) Ridecentret
Byggeriet af den nye stald er langt fremme, og Jonas forventer, at den kan tages i brug ca.
den 1. juni.
Marianne er blevet fastansat.
Der er snart staldmøde for opstaldere. De får direkte besked om datoen.

6) Udvalgene
Aktivitetsudvalget:
Stævneudvalget:
Hylke Cup, spring er afviklet den 9.-10. april. Lørdag kvalifikationsklasser, søndag finale. Et
godt stævne, men med lidt for få starter, specielt søndag. Stævneudvalget vil finde en lidt
anden model næste år, men vi fortsætter med en Hylke Cup og prøver at få det lavet til en
god og populær tradition.
Maj stævnet blev aflyst pga. byggeriet.
Anders arbejder på at få vores IT udstyr godt op at køre inden næste stævne – afhænger af
nedgravning af nyt kabel.
Jonas og Ea kigger vores springmateriel igennem og finder ud af, hvad vi mangler. Vi skal
have foretaget evt. indkøb inden vores C-stævne i spring til august.
Planlægning af det kommende D-stævne i juni og C-stævnet i august er i gang. Næste
møde i stævneudvalget er den 23. maj.
Materialeudvalget:
Juniorudvalget:
Juniorudvalget vil gerne gentage succesen fra sidste år og planlægger en pony camp for
partsryttere og ryttere med egen pony/hest den 12. – 13. august.
Sløjfestævneudvalg:
Ingen arrangementer på denne side af sommerferien. Der er sløjfeklasser til klubstævnet.
Ridelejr:
Der er stadig ledige pladser til ridelejren den 24. – 27. juni. Info. er lagt på hjemmesiden.

7) PR - hjemmeside
-
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8) Certificering
Vi fordelte gennemgangen af vores certificeringer på årets bestyrelsesmøder som følger:
Certificering:
Organisation
Klubstævne
Sikkerhed
Bredde
Ridelejr
Elevskole

Dato for gennemgang:
juni
august
september
1. november
29. november
januar

Ansvarlig:
Mimse
Pia
Karen Marie
Louise
Helle
Helle

Miljø
Opstaldning

februar
marts

Jonas/Mimse
Jonas/Mimse

(Vi har ikke certificeringerne i Miljø og Opstaldning endnu, men forventer/håber at have det
til februar/marts).
Breddeaktiviteter: Der har været afholdt en spændende temaaften med dyrlæge Helle
Nielsen, hvor vi blev meget klogere på, hvad vi skal være opmærksomme på ved vores
ponyer og heste og deres udstyr for at de trives og ikke påføres smerter.
Der arbejdes med planlægning af ridelejren.

9) Eventuelt
Julie har overtaget arbejdet med registrering af point til championatslisten og årets første
opgørelse kommer på hjemmesiden i løbet af kort tid.

Næste møde bliver den 21.06.2016 og afholdes hos Trine.

Tak for god mad til Pia ☺
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