Bestyrelsesmøde – referat
Mødedato

04-06-2019

Møde nr.

3

Mødetid

19.00

Mødested

HRK kontoret

Til stede

Catrine, Fie, Signe, Jesper, Rebecca, Maria, Bitten, Pernille, Cecilie

Afbud

Astrid, Mette, Alexander, Martin

#

Emne

Ansvarlig

1.

Godkendelse af sidste referat - godkendt

2.

Nyt fra ledelsen
1: Rideskolen
Der ledes med lys og lygte efter flere rideskoleponyer, er dog svært at finde emner.
Oplæg til belægning af ridehus sendes til bestyrelsen.
2: Stalden
Ny maskine er endelig i spil og fungerer.
Kvaliteten af hø og wrap er på ingen måde imponerende.
3: Personale
Amalie skal på skoleforløb fra august 2019 til juni 2020 og igen skole fra januar 2021..
Handicap/terapi ridning blev drøftet.

3.

Weekendfoldordning fungerer og prøveperioden forlænges sommeren over til
sommergræs er overstået. Ikke de store kommentarer sendt til Bitten, blot ideer til
småjusteringer.

4.

Nyt café udvalg eftersprøges af stævneudvalget.
Udlicitering er nok løsningen da ingen indtil nu har meldt sig.
Enighed om at egen-drift er at forestrække af hensyn til indtjening.
Fie prøver at få aktiveret nogle til opgaven.

5.

Boksreservation – 3 mdrs. regel stadig gældende men bestyrelsen kan dispensere i
særlige tilfælde.

6.

50 års jubilæum 30. november 2019, kun en enkelt har meldt sig.
Alle må bidrage til at få aktiveret flere af klubbens medlemmer.

7.

Marketing tiltag mellem Beccy og Bitten.
Survey monkey iværksættes efter sommerferien og udsendes til psnsionærerne.
Pt. 18 tomme bokse over sommeren – hårdt for økonomien.

8.

Evt.
•

Budgetopfølgning skal være en fast del af agendaen fremadrettet

•

Fondsansøgninger

•

Wrap- og hø leverandør

•

Vedligeholdelsesplan

Ikke nogle nye kritiske fund
Prioriteret liste bestående af bl.a. udendørsbaner, LED lys, bund i stort ridehus skal
udarbejdes - inkl. beløb. Herefter skal vi have gang i fondsudvalget.
Udarbejdelse af plan 25K incl moms.
LED lys er de også friske på at byde ind på
Signe er frisk på at kaste sig ind i vedligeholdelsesplanen med kendskab fra sit studie som
bygningarkitekt.

•

Signe og Astrid kigger på den sporstslige handlingsplan

•

Rudersdal talentpris 2019 – Pernille indstiller

•

Lars T opsigelse

Ønsker fra medlemmerne på medlemsmødet d. 29. maj 2019 vedr. ny springtræner:
· Betaling pr. gang
· Stævnedeltagelse – også i i de lave klasser – og transparente priser
· Klubengagement
· Husk at holde spring og alm. ridning fri af hinanden
· Holde dage på udendørsbanen trænerfri så den kan benyttes af vores medlemmer der
ikke får planlagt undervisning.
· Pas på sprogbarrieren ved ansættelse af evt. udenlandske trænere – dog skal de kunne
sprog
· Trænereren skal starte med at spørge hvad hver eneste rytter har af ambitioner og hvad
de kan.
· Autoritet til at sige fra både overfor ryttere og evt. forældre og ikke bare lade ryttere gå
for hurtigt frem.
· Autoritet til at sige fra overfor at en rytters forældre bruger uhensigtsmæssigt meget tid
af undervisningen til snak
· Spring/bom/springdressur i én og samme træner
· Erfaring med ungdomsryttere
· Skal ville og kunne samarbejde med andre spring- og eksisterende dressurundervisere
· Ved ansættelse skal ansættelsesudvalget se træneren ”in action” – hvordan underviser
træneren
· Uddannet underviser
· Rytterne skal kunne ønske at få ”lektier” for så træning ikke kun er i
Side 2

undervisningssituationen
· En opbyggende træner (seriøs)
· Gerne på Lars’s niveau der kan rumme alt fra 1-1; 1-2 og 1-3 og gerne erfaring med
ungheste
· En teknisk træner
· Fokus på helheden – også inkl. kost og fitness
· Må godt kunne ride rytternes heste

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Næste møder i bestyrelsen er aftalt til:
•

12. august 2019

•

10. september 2019

Side 3

