Mødereferat HARK

Mødeindkalder:
Deltagere:
Afbud:
Mødetype:
Mødedato:
Mødested:
Mødeleder:
Referent:
Næste møde:

Morten Mikkelsen
Morten Mikkelsen, Peter Glans, Josefine Gade, Christian Islev-Andresen
(fra kl. 20.25) og Anne-Mette Simonsen
Rikke Buhl-Christensen
Bestyrelsesmøde
Den 18. maj 2016
Rytterstuen
Morten Mikkelsen
Anne-Mette Simonsen
Den 1. juni 2016 kl. 19.00

Godkendelse af referat:

Punktet udskudt til næste møde.

Nyt fra formanden:

Kriminalforsorgen har henvendt sig vedrørende endnu en person, der muligvis
skal udføre samfundstjeneste. Det drejer sig om 80 timer.
Der er fortsat intet nyt fra Natur- og Miljøklagenævnet.
Karin har imidlertid holdt endnu et møde med Hesteriet, som har tilkendegivet,
at indsigelsen vil blive trukket tilbage.
Morten modtager en mail fra Natur- og Miljøklagenævnet, når det er sket.
PWS-ridelejeren, som skulle have været afholdt i lødags, blev aflyst.
Morten har kontaktet Dansk Industri og Dansk Erhverv, men de kender ikke
umiddelbart til den ordning, der skulle være indgået med DRF.
Morten har indsendt overslag til kommunen på renovering af sekretariatet.
Overslaget lyder på 32.000 kr.
Der er aftalt et møde med Karen til drøftelse af hendes ansættelsesforhold.

Kassereren:

Anne-Mette oplyste, at hun ikke modtager genvalg som kasserer til generalforsamlingen i efteråret.

Undervisningsudvalget:

Arrangementet i Randers Storcenter blev aflyst, da de samme dag havde et
andet arrangement.
Der arbejdes på en ny dato.
Jeanette har aftalt et møde med underviserne den 10. juni 2016.

Partsudvalget:

Ponyerne er blevet klippet.
Der er fortsat stor mangel på parter.
Jeanette har sendt en SMS rundt til alle eleverne på tirsdag- og torsdagsholdene, men der er kun kommet en enkelt tilbagemelding.
Tai er stadig halt.
Det er aftalt, at vi får Karins smed til at kigge på hende.
Hesteholdet blev drøftet.

Juniorudvalget:

Josefine oplyste, at pigerne har været ude at samle sponsorgaver, og de har
meldt sig som hjælpere til det kommende stævne.

Stævneudvalget:

Der er pt. 380 starter til stævnet, og der kommer ryttere fra hele landet.
Tidsplanen vil begge dage være fra kl. 8.30 til ca. kl. 18.45.
Der mangler stadig en del hjælpere.
Josefine har derfor kontaktet Favrskov Rideklub for at spørge om hjælp.

Anlægsudvalget:

Der er indkøbt to nye højttalere med tilhørende kabler.
Peter har indhentet tilbud på etablering af parkeringslads ved siden af hallen
i henhold til de tidligere drøftelser.
Tilbuddet lyder på 75.000 kr.
Der var enighed om, at dette projekt ikke har 1. prioritet.
Peter har fået lovning på, at vi kan låne vandvognen til stævnet, hvis der er
behov for det.

Webudvalg:

Christian er i gang med at oprette et menupunkt på hjemmesiden, hvor
medlemmerne kan følge med i halprojektet.
Når byggeriet går i gang, kan der suppleres med billeder.
Der er desuden oprettet en sponsorside.
Christian oplyste, at oprettelse af et billigt mobilabonnement kræver, at der
tilknyttes et betalingkort.
Dette er tidligere undersøgt, og svaret var dengang, at et betalingskort er
personligt og ikke kan kobles til en forening.
Christian kontakter andre teleselskaber, som har større erfaring med
erhvervskunder.
Det blev aftalt, at Christian kontakter Conventus og aftaler en dato, hvor de kan
komme og hjælpe med opsætning af systemet.

Sponsorudvalget:

Josefine oplyste, at Bundgaard Byg, Brugsen og Torben Frandsen i dag meldt
sig som præmiesponsorer til stævnet.

Evt.

Kathrine Arents er blevet kontaktet vedrørende undervisning af Merethe.
Kathrine har ikke mulighed for at påtage sig jobbet denne gang.
Det blev aftalt, at Jeanette spørger Rebecca.
Christian oplyste, at den tilbudte lånepony, han har kigget på, ikke har så godt
et ry blandt dem, der kender den.
Det blev aftalt, at vi leder videre, og at det helst skal være en 1’er pony.

