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Dagsorden til og referat af bestyrelsesmøde RIH
Søndag den 19. juni 09.00-11.30

Deltagere: Trine, Janus, Juliane, Pernille, Jan

Afbud: Heidi

1) Status på aktiviteter siden sidste møde (10 min)

Bestyrelsen gennemgår status på opgaver fra seneste bestyrelsesmøde.

2) procedure for dagsorden og referat (10 min)

Opfølgning på procedure for dagsorden og referater.

Fremover tilstræber bestyrelsen, at referater af møder godkendes som afslutning på mødet.

3) Rideskoleansvarlig - stald og heste - jobopslag (20 min)

Der er behov for en holdbar løsning omkring en daglig ansvarlig for rideskolen, praktiske opgaver med stald

og heste.

Vi har udarbejdet et stillingsopslag. Det sender bestyrelsen ud for at få gode kandidater til at søge stillingen.

Er vi så heldige at finde den rigtige rideskoleansvarlige, kigger vi på, hvordan vi tilpasser vores hold i den

kommende sæson. Med nye elever som er på vej ind i klubben, er det nødvendigt med en

rideskoleansvarlig.

4) Brug af banerne (20 min)

Hvem må bruge baner og ridehus hvornår? Hvordan sikrer vi som bestyrelse, at alt foregår som det skal?

Pensionærerne har talt om, at indrette banen oppe ved Torupvejen som “fast springbane”. Det bakker

bestyrelsen op om. Desuden har vi talt om, at fordelingen af baner og tydelighed omkring fordelingen er

nødvendig. Bestyrelsen laver et oplæg, afstemmer med SRC og melder derefter ud til alle klubbens

medlemmer.

5) Aktiviteter –stævne, ridelejr m.v.  (20 min)

Status på kommende aktiviteter

- Dag til rengøring af rideskolestald

Janus sender rykker ud til de forældre, der ikke har svaret tilbage på tilmeldingen. Heidi og Trine har

overblikket over arbejdsopgaver og koordinerer hjælpere på dagen. Kaspar har lovet at hjælpe med at starte

op lørdag.

- Ridelejr børn

Trine har styr på den overordnede plan for ridelejr. Trine rækker ud til deltagere på ridelejr, hvis praktiske

opgaver er nødvendige.

- Ridelejr voksne

Der er planlagt voksenridelejr 5.-7. august. For at undgå at rideskolens undervisning påvirkes i for høj grad

koordinerer Juliane med Lone - der står for ridelejr. Maks. 3 rideskoleheste kan udlånes til voksenlejr.
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- Sommerpart

Der er mulighed for sommerpart i uge 28-30. De eksisterende parter fortsætter hen over juli. Er man

forhindret i at passe sin part, er man selv ansvarlig for at finde en afløser.

6) Møde med udvalg (15 min)

Møde med de forskellige udvalg for at koordinere aktiviteter, roller og ansvar med dem. Hvornår afholdes

møde, og hvem fra bestyrelse står for det.

Trine og Janus koordinerer møde med vores udvalg med henblik på at få udviklet et årshjul og få beskrevet

arbejdsopgaverne i de respektive udvalg. Det tilstræbes, at fællesmødet afvikles i starten af den nye sæson.

7) Møde med SRC

Der er møde i samarbejdsudvalget 19. juni 14.00-15.30

8) Evt.

9) Næste bestyrelsesmøde

21.august 2022
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