Mødet bestyrelsen den 18. maj 2016 kl 19:30
Deltagere: Solvejg, Annette, Lisbeth, Pia og Hans Henrik

1.

Økonomi
Budgettet følges. Gælden til Dansk Ride Forbund er afviklet. Vi har modtaget 10.000 kr.
fra Mads Clausen fonden, der skal bruges til flis. Leje til hallen er betalt forud frem til vi
næste gang får tilskud dertil fra kommunen. På kontoen er der pt. kr. 35.000 til rådighed
for nyanskaffelser.

2.

Klubmodul
For juni sendes regninger som hidtil. Herefter tages Klubmodul i anvendelse.
Medlemmerne vil på hjemmesiden, på Facebook og pr. sms blive instrueret om, når
juniregningen er betalt, at oprette deres profil på Klubmodul og derpå tilmelde sig til i
betalingssystemet. Man registrerer sit betalingskort, og derefter vil ens betalinger
fremover blive trukket automatisk. Annette vil i juni måned hver tirsdag være på
Mønterhøj og yde hjælp til at oprette en profil m.v.
Hvis man ønsker fortsat af få regninger, bliver der pålagt et gebyr.

3.

Nyt fra Dansk Ride Forbund og Hallen
Solvejg har deltaget i repræsentantskabsmødet og distriktsmødet samt Hallens
generalforsamling.
Repræsentantskabsmødet og distriktsmødet:
På repræsentantskabsmødet blev klubberne opfordret til at udarbejde regler for, hvad
der må ske på klubbernes Facebookprofil, og hvordan det skal foregå.
Bestyrelsen/vi drøftede kort emner til behandling af en politik, der skal gælde for vores
profil og besluttede at drøfte det ved næste lejlighed på grundlag af et skriftligt oplæg.
På repræsentantskabsmødet blev der endvidere talt for, at der ikke må drikkes alkohol
til stævnerne.
Forbundet har dernæst 100 års jubilæum, og det blev drøftet, at klubberne i den
anledning kan holde ”åbent hus” den 12. august. Straks besluttet, at det ønsker vi ikke.
Endelig blev forslaget til en ny kontingentstruktur vedtaget. Ændringen indebærer, at
der betales et basiskontingent og derpå særlige gebyrer for ekstra ydelser. Pt betaler vi
ca. 12.000 årligt. Det vil blive mindre. Vi vil nok spare ca. 4.000 fra 2018.

Hallens generalforsamling:
Hallens samarbejde med Lars Kragh Iversen blev bl.a. drøftet. Ridehallen synes det er
en god ide med sportslige aktiviteter på Mønterhøj og har derfor en 5 årig aftale med
Lars, hvoraf der er 3 år tilbage.
Solvejg fremlagde hallens regnskab for 2015, og vi kunne konstatere, at det ikke er
muligt at udlede, hvorledes Kragh Iversens Sydjysk Horseshow påvirker hallens
økonomi. Det fremgår hverken, hvilken indtægt hallen oppebærer for at stille anlægget
til rådighed eller hvilke udgifter, det påfører hallen.
4.

Ny webmaster
Claudia er indvalgt i hallens bestyrelse. Ina Hansen har påtaget sig jobbet som
webmaster.

5.

Baneplaner
Klubben har fået et tilbud om bytte dens baneplaner med en anden. Det blev besluttet
at takke nej.

6.

Springmateriel
Jette Christensens forældre har noget lettere brugt Aluette springmateriel til salg for kr.
19.000. Nyprisen er kr. 32.000. Solvejg bemyndigedes til at købe det i januar når
materialetilskuddet kommer fra kommunen.

7.

Arbejdsdag
Der er arbejdsdag den 22. maj. Brædderne til afgrænsning af banerne skal males
færdige, der skal køres affald væk, som befinder sig rundt om på ejendommen (gamle
presenninger der ligge nede ved åen) således at der er pænt til det næste stævne samt
hvad der ellers måtte trænge til at blive lavet.

8.

Ringridningen
I år skal vi ikke være med til at passe baren i det store telt under ringridningen, men
har fået tildelt opgaven med at passe de andre barer, der er på pladsen.

9.

Evt.
Klage fra deltager i stævne for et par måneder siden. Stævneudvalg tjekker med
forbundet og giver hende besked.
Pia oplyste, at mange har meldt sig til aktivitetsudvalget, hvor der ikke er brug for flere,
mens der godt kan bruges flere i nogle af de andre udvalg. Aftalt at opfordre til at nogle
skifter til de udvalg hvor der mangler medlemmer.

Solvejg oplyste, at der i weekenderne er nogle medlemmer der springer i hallen. De
pågældende har imidlertid ikke forstand på at gøre det rigtigt, f.eks. med hensyn til
hvilken afstand der skal være mellem springene, hvordan springene skal bygges op, og
hvilken vej hestene skal ledes gennem springene. Drøftet om der bør opstilles regler,
således at det kan bringes til ophør, dersom reglerne ikke følges. Besluttet i første
omgang at Solvejg forsøger sammen med Sønke at tale med de pågældende.
10. Næste møde
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 10. juni hos Lisbeth i hendes sommerhus ved
Sandskær sammen hallen kl. 18.
Den 21. maj 2016

Hans Henrik

