Kolnes
Rytterklubb

Referat fra styremøte i Kolnes Rytterklubb
Tid
Sted

Tirsdag 15.11.2011 kl 19.00
Rytterstuen, Kolnes

Tilstede

Hildegunn Svendsen
Carina Brandtzæg (referent)
Ranveig Berentsen Lode
Hans Ivar Ravn-Larsen
Hanne T Eie
Hilde Eriksen var til stede under deler av møtet

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkjenning av agenda og referat fra forrige styremøte
Julestevne 10-11 desember
Forberedelse til medlemsmøte 17. november
Samarbeidsmodell mellom senter og rideklubb
Bunnen i ridehallen
Eventuelt

1.

Godkjenning av agenda og referat fra forrige styremøte
Agenda og referat fra forrige styremøte ble godkjent uten videre kommentarer.

2.

Julestevne 10-11 desember
Vi ønsker å gjennomføre Julestevnet som planlagt såfremt vi klarer å anskaffe banebygger.
Carina forespør teknisk personell. Ranveig kopierer proposisjon fra i fjor, med unntak av
1.20m hopping og høydehopping.

3.
3.1

Forberedelse til medlemsmøte 17. november
Informasjon om styresammensetningen i KOLN ut perioden
Berit Bloch-Johnsen har trukket seg fra styret, men ferdigstiller regnskapet for
inneværende år. Marit Stranden har trukket seg fra styret og sagt opp som sprangtrener. Siv
Namork har trukket seg fra styret. Resterende styremedlemmer blir sittende og sørger for at
styret fortsatt er beslutningsdyktig.

3.2

Informasjon om valg og ordinær generalsamling (sette dato)
Valgkomiteen består av Anne Birgitte Balle Tungland og Stine W. Gjøvåg. Oppfordrer
medlemmene til å komme med forslag om kandidater til styret. Ordinær generalforsamling
foreslått 19. januar 2012, men blir utsatt for å gi Berit tid til å ferdigstille regnskapet.

3.3

Trenere og treningstider; Hvilke alternativer har vi? Hva ønsker medlemmene? Diskusjon.
Informasjon om at Hilde har overtatt ansvaret for alt av treninger.
Marit Stranden har siste sprangtrening på Kolnes onsdag 30.11.2011. Hilde har i den
forbindelse kontaktet Dave Thind, som er sprang –og dressurtrener med utdannelse fra
Tyskland. Dave tilbyr weekendtrening i henholdsvis sprang og dressur på Kolnes 3-4
desember. Påmeldingslister blir hengt opp i ridehallen.
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Foreløpig oversikt over treninger på Kolnes:
Mandag 19.00-21.00
Sprangtrening for Berit Bloch-Johnsen
Tirsdag 15.30- 21.30
Dressurtrening for Grethe Rognøy
Onsdag ettermiddag/kveld Sprangtrening*
Torsdag ettermiddag/kveld Forbeholdt dressurtrening**
Fredag 12.00-16.00
Dressurtrening for Vivian Harrison
Lørdag
Ingen (med unntak av helgetreninger og stevner)
Søndag
Ingen (med unntak av helgetreninger og stevner)
*Prøveperiode for Dave Thind
**Nina Rasmussen er for tiden i permisjon, men treninger kan avtales
3.4

Innmelding av stevner sprang/dressur 2012
KOLN har søkt om følgende stevnedatoer neste år:
21-22 april (sprang) – evnt 28-29 april
12-13 mai (dressur)
7-9 september (dressur)
22-23 oktober (sprang)

3.5

Veien videre...

4.

Samarbeidsmodell mellom senter og rideklubb
Hilde Eriksen var invitert for å diskutere det videre samarbeidet og ansvarsfordelingen
fremover. Hilde vil overta ansvaret for alt av treninger på senteret. Dette innbefatter valg
av faste trenere og gjestetrenere og adminstrasjon av påmeldinger, ventelister etc. Vi satser
på at dette blir en ordning som fungerer til det beste for våre ryttere.
Alle oppstallatører skal være medlem av Kolnes Rytterklubb og representere KOLN på
stevner.

5.

Bunnen i ridehallen
Underlaget i ridehallen fungerer dessverre ikke så bra som vi hadde håpet etter siste
dugnadsinnsats med planering og påfyll av filt. Man opplever at banen er for tung og at
filten har forsvunnet i massen.
Hans Ivar har vært i kontakt med Mikael Kolind på Soma, og han kommer på befaring i
uke 47.

6.

Eventuelt
Det var ingen saker under Eventuelt.
Møtet ble hevet kl 21:15. Neste møte blir allerede tirsdag 22.11.2011.

Carina Brandtzæg
Stavanger 21.11.2011
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