Referat til bestyrelsesmøde – HIRK
22. oktober 2015, kl. 19.00-21.30
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste bestyrelsesmøde
Dagsorden er godkendt. Referat tages på næste møde.
Afbud: Jacob.

2. Referent
Stine

3. Gennemgang af økonomi
3.1. Belægningsprocenter og andre nøgletal
85 %, ikke så godt men dog lidt højere end sidst. Vi havde 35 ledige pladser i sidste måned. Den
nye holdstruktur starter per 1. november, da det koster for mange penge at vente.
Sponsorater er budgetteret med 15.000 og vi har pt 6000. Vi forventer dog at det resterende beløb
kommer ind via lokalindsamlingen i Trekroner Superbrugs.

4. Stævneudvalg
4.1. Stævne (Mia)
Stævnet 17.-18. oktober forløb rigtig godt. Den teknisk delegerede der deltog er også
formand for distrikt 3. Vi fik forslag til mindre ændringer til fremtidige C-stævner, men
primært positivt feedback.
Nye stævnehjælpere (forældre) deltog i afholdelsen og den ene vil gerne deltage i
stævneudvalget.
4.2. Stævner 2016 (Mia)
Mia lægger op til at der afholdes 2 C-stævner i 2016, et for hest og et for pony. Pinse og
uge 32 (sidste weekend i sommerferien, 13.-14- august). Beslutning: Det er det vi søger
om inden deadline på søndag.
Stævneudvalget lægger op til, at vi afholder 6 stævner i alt; 3 spring, 2 C-stævner og 1 Dstævne (heraf 3 klubstævner).
5. Medlemsinvolvering
5.1. Klausul om tvungen hjælp fra interne stævnedeltagere
Tvungen hjælp fra stævnedeltagere diskuteres i stævneudvalget.
Pointsystem – for hver time man deltager i hjælp til stævner optjener mand lodder, som
der trækkes lod om efterfølgende. Præmien kan være enetimer eller gavekort til
stjernebutikkerne.
5.2. Hvordan får vi præsenteret medlemsinvolveringen positivt? (Stine)
Årshjul om HIRK-arrangementer i nyhedsbrev der sendes ud til alle medlemmer via alle
kanaler.

Jacob skal tage forslag med til hjælpermøde.
Stine kommer med et oplæg til det gode budskab på de mest gængse problemer.
Stine undersøger om lukket FB gruppe kan konverteres til åben side der administreres af
bestyrelsens medlemmer.
5.3. Tilfredshedsundersøgelse (Stine)
Fantastisk idé men vi skal sikre at der er ressourcer til opfølgning. Spørgeskema udsendes
evt. i foråret.
5.4. Rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer (opfølgning)
Det er ikke nogen positive tilbagemeldinger og desværre heller ikke nogen nye navne.
Ann-Christina og Lisbeth Kj er på valg.
Punktet bliver på dagsordenen – vi mangler; 2 (2-årige) bestyrelsesmedlemmer (heraf
formand) samt 1 (1-årig) suppleant.
Kerstin overtager webarbejdet fra Jacob.
6. Driftsopgaver
6.1. Forsikringer (rettelse af maskine på policen)
Jacob skal melde tilbage.
6.2. Timefordeling undervisning/stald/kontor (Susanne og Lisbeth Kj)
Lukket punkt
6.3. Hæk (Mia)
Næste gang.
6.4. Nyt ridehus (Mia)
Næste gang.
7. Rideskole
7.1. Undervisere, hjælpere og børneattester
Der er nogle gange problemer med at kunne modtage nye medlemmer. Kan hjælperne
instrueres i at modtage de nye medlemmer i spidsbelastning. Vi kan også dele
modtagelserne ud på alle bestyrelsesmedlemmerne. Der er den første uge i måneden, de
dage hvor der er begynderhold.
Ændring af undervisere per 1. november. Emma overtager Pernilles timer. Ida stopper og
Cora tager springholdene. Ida kan overlevere ryttermærkedelen til Katja.
7.2. Rekruttering af nye medlemmer
Undersøg muligheden for åben Facebookside der administreres af bestyrelsen uden
mulighed for opslag fra menige medlemmer.
7.3. Ændring af rideskolehold (Kerstin)

Det skal også kommunikeres via Facebook, hjemmeside, email
7.4. Ridehuskort betingelser
Medlemsteamet kigger på teksten på hjemmesiden for at se om vi kan formulere mere
tydeligt hvornår ridehuskort er påkrævet.
8. Eventuelt
- Vi har haft store udfordringer med medlemmer, som ikke kender og/eller overholder
regler for ophold i stalden og rytterstuen. Ann-Christina tager en snak med de
pågældende. Ophold i stalden uden ryttermærke 1 er kun tilladt ifølge med en voksen.
Hjælp i stalden kræver ryttermærke 2. Alle skal rydde op efter sig selv i rytterstuen.
Næste møde – dagsorden
- Overdragelse af Jacobs opgaver – herunder Dropbox (Kerstin), hjemmeside (Kerstin)
samt forsikring, kommunen og børneattester (Lisbeth og Susanne), bank (Lisbeth og
Mia), Handygruppe, fx dræn (Susanne).
- Overholdelse af mødetid – skal tidspunktet for afholdelse af møder ændres?
Næste møde: Onsdag d. 18. november 2015, kl. 19:00-21:30, HIRK (sidste møde i år).

