Referat af bestyrelsesmøde den 7. juni 2011
Deltagere: Lone, Lene, Hanne, Sofie, Flemming og Mathilde. Afbud: Søren og Sanne.
Opfølgning






Højtaleranlæg i ridehal og rytterstuen er færdig, der arbejdes stadig på etablering af anlæg udenfor.
Der arbejdes på at få arrangeret en staldhold hygge- og opsamlingsaften. Det vil sige, at et par stykker fra
hvert staldhold indkaldes til en lille opsummering af hvordan vi bærer os ad og gør tingene.
Louise indkalder til møde.
Sponsorudvalget kigger på profiltøj, så vi kan lave reklame for stedet i nyt tøj ved det kommende
distriktsstævne i september.
Vi skal have solgt flere parter, er der en kampagne i gang?

Stalden og dagligdagen



Der er én ledig boks.
Boksene er fine.

Rideskolen



Det går godt med rideskolen, alt går som det skal.
Rideskolen holder sommerferie fra 2. juli til og med 11. august. Første gang efter ferien er 12. august.

HIRI-heste udvalg


Flemming arrangerer møde med HIRI-heste udvalget om Anuska og Utopia.

Juniorudvalg



Der blev holdt ridelejr den 30. april til 1. maj, det gik rigtig godt – super godt arrangement. Arrangementet
blev rost i gæstebogen på vores hjemmeside .
Juniorudvalget arbejder på et sommerarrangement, hold øje med opslag.

Marketing og sponsorudvalg






Udvalget starter allerede nu på pressemateriale til distriktsstævnet i september. Der holdes møde i
næste uge.
Ny sponsor, Riisfort, sponsorerer et kaktusspring til vores nye udendørs springbane. Firmaet
afhenter selv forhindringen hos OM spring.
Nyt forslag til HIRI-rosette blev præsenteret.
Der er søgt støtte fra 1. maj Fonden i Hinnerup Kommune, vi afventer en afgørelse.
OK-sponsoraftalen fortsætter – vi har tegnet så mange benzinkort, så vi også har en aftale i 2012.

Vedligeholdelsesudvalg


Næste arbejdsdag er lørdag den 18. juni, kl. 9.00
Vi skal have gjort den udendørs springbane og dressurbanerne færdige. Der skal samles sten på
folde og ridebaner – kom og vær med vi har masser af opgaver.



Udvalget opfordrer til at alle kigger på listen over vedligeholdelsesopgaver, som hænger på
opslagstavlen – måske er der noget du har lyst til at gå i gang med?

Baneudvalg



Alle spring er blevet malet og renoveret, cafeteriet har sponsoreret maling .
Næste arbejdsopgave er nye start- og mål-skilte.

Stævneudvalg



Der blev holdt SH-cup stævne den 28.-29. maj. Vi havde over 200 starter. Et godt stævne, med
rigtig mange hjælpere.
I går blev der holdt møde om distriktsstævnet i september, der planlægges på livet løs og der er
rigtig mange opgaver der skal løses i forbindelse med arrangementet.

Bestyrelsen beslutter, at man holder et lille ekstramøde, og laver ”hjælpe” opgave-lister til de udvalg der
involveres i forbindelse med distriktsstævnet.




Udvalget deltager i næste uge i møde om Favrskov-cup, hvor vi rider mod andre klubber i Favrskov.
HORC besøger Hinnerup Ridecenter fredag den 10. juni og rider ponygames, da de har brug for at
træne på udebane.
Der er Haflinger-kåring på Hinnerup Ridecenter lørdag den 27. august.

Økonomi


Der er blevet brugt mange penge på ridebaner og rideskoleheste i den sidste tid, så der skal spares.

Kurser


Vi arbejder på at planlægge kurser til efteråret i bl.a. førstehjælp, dressur, coaching, mentaltræning m.m.

Forældre-arrangement/voksen-arrangement


Vi planlægger en aften med vinsmagning på Hinnerup Ridecenter, hold øje med annonce på hjemmeside og
opslag i rytterstuen.

Næste bestyrelsesmøde


23. august kl. 19 på HIRI.

Eventuelt


Referent
Hanne

Intet.

