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Dagsorden til og referat af bestyrelsesmøde RIH
Søndag den 10. april 10-12.00

Deltagere:

Jan, Trine, Janus, Heidi, Juliane

Afbud: Pernille

1) Velkommen til nye medlemmer i bestyrelsen

Nye medlemmer i bestyrelsen bydes velkommen.

2) Arbejdsfordeling i bestyrelsen – hvem gør hvad herunder udvalgsarbejde

Der er enighed i bestyrelsen om at blive endnu bedre til at fordele og uddelegere flest muligt af

rideklubbens opgaver til de respektive udvalg. Det er bestyrelsens ønske at genbesøge tidligere beskrivelser

af udvalg. Endelig ønsker bestyrelsen at udpege kontaktpersoner fra bestyrelsen for hvert udvalg og at holde

en tættere kontakt med udvalgene. Vi ønsker også at holde et fællesmøde med udvalgene.

RIH har disse udvalg:

• Stævneudvalg

• Staldudvalg (alt ifm. rideskolehestene)

• Håndværkerudvalg

• Køkkenudvalg

• Aktivitetsudvalg

• PR-udvalg

• Samarbejdsudvalg

Foreløbige aftaler om roller i bestyrelsen

Jan - kasserer, Klubmodul, hjemmeside

Trine - medarbejderkontakt. Overordnet ansvar for kontakt til udvalg.

Janus - dagsorden til og referat af møder.

Heidi - kontakt til staldudvalg

Juliane - Aktivitetsudvalg og kontakt til pensionærer

Pernille -

Aftaler

Trine kontakter formænd for aktivitetsudvalg for genbesøge beskrivelser af udvalg og for senere at aftale et

fællesmøde med dem.

Heidi kontakter staldudvalg

Janus/Heidi laver organisationsdiagram over rideklubben med henblik på at genbesøge beskrivelser af

udvalg
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3) Stævnetilmelding for rideskoleelever

Den 7. og 8. maj er der forårsstævne på RIH. Alle rideskolebørn har mulighed for at deltage i konkurrencen

”bom på jord” (søndag). Dertil kan børn der har part på rideskolehest deltage i dressur LD1, LD2 og LC1 m.v.

(lørdag) samt i spring, hvis man har deltaget i springundervisning. Trine tager ansvar for denne sammen

med ridelærer Rikke.

Vigtigt at der meldes ud til forældre, at rideskoleundervisningen lørdag og søndag aflyses, hvis der er mange

tilmeldte til stævne fra rideklubben.

Planlægning af rideskolestævnet afventer at Rikke kommer tilbage.

4) Prisstigninger SRC

Prisen for håndtering af gødning er steget med 10% fra leverandøren (brændstoftillæg). Øvrige

prisstigninger kan forventes på grund af den globale situation.

Det besluttes derfor at hæve priserne på ridehold således at idehold, månedlig betaling stiger med 20

kroner dvs.:

Dressurhold rideskolehest, 1 gang/uge, 45 min.: 380 kr. stiger til 400 kr.

Dressurhold egen hest, 1 gang/uge, 45 min.: 280 kr. stiger til 300 kr.

Springhold rideskolehest, 1 gang/uge, 45 min.: 470 kr. stiger til 490 kroner.

Springhold egen hest, 1 gang/uge, 45 min.: 370 kr. stiger til 390 kroner.

Part rideskolehest 1 gang/uge stiger med 50 kroner fra 300 kr. til 350 kroner.

Stigningen sker fra 1. juni. Jan laver et udkast til tekst til rideskoleeleverne og sender til bestyrelsen for

godkendelse.

Derudover har bestyrelsen fokus på at holde omkostningerne nede og at få flere rideskoleelever bl.a. ved at

holde et åbenthusdag i løbet af foråret og ved information gennem skolerne.

5) Niveaudeling af hold og etablering af nye hold

Det er bestyrelsens ønske at arbejde for at kunne tilbyde mere differentierede ridehold i rideskolen

fremover. Både så der er tydeligere niveauer (for begyndere og mere øvede ryttere) men også så der kan

tilbydes eksempelvis spring for begyndere. Der er planer om at starte et nyt springhold for begyndere med

Mathilde som underviser.

Der er aftalt møde med mellem Trine, Heidi og  rideunderviserne om dette.

6) Medarbejdere
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Der er aftalt møde før påske med de tre undervisere Yvonne, Rikke og Mathilde om, hvordan de fordeler

holdene imellem sig, og om der er behov for oprettelse af nye hold - begynderhold samt

begynderspringhold. Dertil hvordan de fordeler arbejdsopgaverne i stalden imellem sig. Trine og Heidi

deltager i mødet.

7) Aktiviteter – kæphestestævne, stævne, ridelejr m.v.

I den kommende periode venter en række aktiviteter:

Kæpheste-stævne - 24/4 2022 kl. 12

D-stævne - 7/5-8/5 2022 (se punkt 3)

Konfirmationsridning og kort til alle, der skal konfirmeres - Heidi undersøger hvem der skal konfirmeres,

hvornår og hvorhenne. Juliane taler med aktivitetsudvalget om det.

Ridelejr - grundet lavere tilslutning blev det besluttet kun at gennemføre 1 ridelejr i år, der bliver i uge 27,

hvor der var flest tilmeldte. De 4 der var tilmeldt uge 31 tilbydes plads på uge 27. Hvis alle kommer er der

19 elever på ridelejren, hvilket er et fornuftigt niveau. De fleste er 2 om en pony, men nogle få er 1 om en

pony. Vores ridelærere står for undervisning, ture m.v. om dagen. Ilse er køkkenansvarlig, og forældre

forventes at hjælpe til med madlavning, overnatning og aktiviteter. Fra bestyrelsen er Jan, Trine og Heidi

ansvarlige for ridelejren.

8) Evt.

De igangværende praktiske opgaver ift. SRC:

- Gravning af rende til kabel til elhegn mellem to folde.

- Muge ud ved skur og høhæk på den store fold, som Peder skal hjælpe med. Heidi taler med Peder

om det.

- Fliser skal fjernes:Ilse får den fjernet gennem Den Blå Avis.

- Midlertidig flytning af den store rideskolefold. SRC ønsker at give ro til græsset ved indgangen til

folden ved, at hestene bliver flyttet til en anden fold, som dog ligger noget længere væk.

Bestyrelsen var betænkelig ved, at rideskoleeleverne skunne gå langt for at hente og aflevere heste

ud over det ekstra besvær med at transportere vand til folden. Bestyrelsen vil derfor bede SRC om

at finde en anden løsning.

9) Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde finder sted 15. maj kl 09.30.
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