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Fremødte:
o Camilla Jung
o Christian bjørn Rasmussen
o Jacqueline Juncker
o Claus Johannesen
o Catrine Kledal
o Sine Milling Nielsen
o Jeanne Madsen
o Christoffer Reinhardt
Afbud fra Jeanette, Randi og Anika

Mødefrekvens besluttende vi til ca. Hver 6 uge
Nyt bestyrelsesmøde d. 12. maj og d. 16. juni.
Venteliste blev diskuteret og tages op næste gang. Konkrete forslag udarbejdes til
næste møde.
2 stævner er afholdt med mindre økonomisk gevinst. Flere bredde stævner er forslået.
Der er desværre stadigvæk stor mangel på hjælp til stævner. Onlinebooking og andre
forslag afprøves ved stævnet 8.-10. april
o Det blev i denne forbindelse drøftet, at vi skal fokusere på bredden og holde et
skarpt øje med outputtet af de planerede stævner (herunder økonomien)
o Ingen hjælp ingen start skal overholdes til stævner!
o Bestyrelsen er skeptisk overfor betalende hjælp til stævner.
Vi blev enige om at det ville være optimalt hvis nye medarbejdere blev præsenteret i
nyhedsmails, så alle pensionærer kunne føle sig trygge.
Bestyrelsen har pt. ingen konkrete svar i forbindelse med hensyn til heste i ridning, det
bliver drøftet på næste møde d. 12. maj.
Da vi har mange nye heste / ponyer på HRK, opfordre vi til at offentligøre Holte
Rideklub´s Velkommen brochure, evt. ved et arrangement.
Vi har haft et par henvendelser vedr. Sponsorater, og vi blev enige om at vi i første
omgang skulle sende dem videre til stævneudvalget (alias til Christian) så de kunne
koordinere indsatsen.
Hjemmesiden skal rettes til mht. hvem der underviser i hvad, det er pt. ikke
transparents.
Vi talte om at der burde opsættes skilte på staldgangene, ved Rotunden og i ride
husene med at man skal huske at opsamle klatter – Dette for at hjælpe personalet i det
daglige.

