Referat Halden Rideklubb
Dato 9. Juni 2020
Tid: 19.15
Sted: Videosamtale

________________________________________________________________
Sak 20.15 Godkjenning av referat
Vedtatt i styret at sekretær skriver referat og sender til styrets gruppe på messenger for
godkjenning. Dette for å slippe å bruke tid til dette på styremøtene, og for at de som var
fraværende på forrige møtet kan få med seg hva som ble snakket om på møtet. Referat fra
møtet 21.05 er godkjent.

Sak 20.16 Post/Info
Registering av nytt styre i Brønnøysund pågår fortsatt. Heidi Halvorsen ordner dette.

Sak 20.17 Stevne, programridning og pay & jump.
Vi er i full gang med å planlegge og arrangere alle tre aktiviteter. Datoene fra tidligere referat
utgår. Nye datoer er: Pay & jump 20. Juni, sprangstevnet 11. Juli og programtrening 12. Juli.
Vanja ordner håndsprit og hansker vi trenger til alle arrangementene.
Pay & Jump
Amalie har laget og lagt ut invitasjon til pay & jump på klubbens Facebook side.
Sprangstevnet
Hedda ordner stevneinvitasjon. Styret har sammen sett igjennom stevneinvitasjonen og den
er nå sendt til godkjenning.
Programtrening
Hedda har ordnet dommer Sølvi Engøy Lien til programtreningen. Hedda ordner invitasjon til
dette arrangementet og legger ut på klubbens Facebookside.

Under møtet la vi ut et innlegg på klubbens Facebookside der vi etterlyser dugnadsarbeidere
til Pay & Jump og sprangstevnet. Vi trenger folk i kiosken, banemannskap, parkeringsvakter,
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og en til innslipp på stevnet. Vi ber alle klubbens medlemmer om å bidra, slik at vi kan
fortsette å arrangere aktiviteter og prøve å øke klubbens aktivitet.

Sak 20.18 Klubbmateriell
Styret i klubben holder enda på med å pusse opp det gamle hindermateriellet vårt. Hedda og
Hanna har fikset Halden Rideklubb en konto på Montèr Halden. Da får vi rabatter, og faktura
blir sendt til klubbens mail. Vi fortsetter å møtes jevnlig for å pusse opp resterende materiell
til klubben.
Vi har begynt å hente deler av klubbens hindermateriell fra Liholt og til Gjernes. Dette er
både for å pusse opp og for å samle klubbens materiell slik at vi kan lage en oversiktlig liste
over hva klubben har.

Sak 20.19 Eventuelt
Neste møte: 25. Juni 2020, kl. 19:15. Videosamtale.
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