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Bestyrelsesmøde
Hos Marianne
3. februar 2022
Marianne Bertelsen, Vicki Høj, Helle Maagaard, Emma Skjold
Munkesø, Janni Sørensen og Betina Hede
Ikke fastsat
Betina Hede
1. Nyt for formanden

Der er generalforsamling 24/2
HJRK er vokset meget det sidste halve år.
Bestyrelsen har som det er lige nu, 5 medlemmer. I vores vedtægterne står der, at
bestyrelsen kan bestå af 5 medlemmer og 2 suppleanter. Til generalforsamlingen
ønsker vi, at få valgt ind så bestyrelsen kommer til at bestå af 5 medlemmer og 2
suppleanter. Vi ønsker at suppleanterne skal være aktive i bestyrelsen og deltage på
lige fod med medlemmerne til alle møder mm.
Vicki klargør årsregnskabet til generalforsamling og det bliver gennemgået sammen
med revisoren inden.
Formanden laver beretning for året der er gået og vi skal ligeledes have valgt
repræsentanter til diverse udvalg. Følgende udvalg skal have nye repræsentanter:
- Stævneudvalg
- Aktivitetsudvalg
- Vision Højris
- Cafeterieudvalg
- Juniorbestyrelse
Vicki og Marianne er på valg
Vicki modtager genvalg – Marianne overvejer
På generalforsamling bliver der uddelt pokaler til:
Årets rytter - Årets hyggespreder - Årets hesteven

Der skal søges ekstra ordinært lokaletilskud. Vi søger om tilskud til nyt køkken og ny
dør med kodelås til hvidstald.
Der er fastsat dato til arbejdsdag: 4/3
Højris rideklub har 3 facebooksider/grupper. Det skaber en del forvirring.
Bestyrelsen har valgt at lukke den ”private” gruppe pr. 1/3. Det betyder der er en
opstalder gruppe tilbage og den officielle side.
Priserne på hø stiger. Bestyrelsen har derfor besluttet, at priserne skal stige
tilsvarende, således vi får dækket udgiften.
Status på dressur banerne. Vores ansøgning er godkendt i første udvalg og er gået
videre til buget forhandlingerne.
Bestyrelsen vil gerne bruge den næste tid på, at lave en virksomhedsbeskrivelse/nye
visioner for HJRK og arbejde mere målrettet med, hvad vi som bestyrelse gerne vil
have fokus på i fremtiden og synliggøre hvad vi som klub står for.
Vi arbejder på at HJRK skal have klubtøj. Det er på tegnebrættet og vi er i gang med
at indhente tilbud mm.

