Mødereferat HARK

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

Morten Mikkelsen
Morten Mikkelsen, Peter Glans, Josefine Gade, Christian Islev-Andresen
og Anne-Mette Simonsen
Rikke Buhl-Christensen
Bestyrelsesmøde
Den 10. august 2016 kl. 19.00
Rytterstuen
Morten Mikkelsen
Anne-Mette Simonsen
Den 1. september 2016 kl. 19.00

Godkendelse af referat:

Punktet blev udskudt til næste møde.

Nyt fra formanden:

Morten redegjorde for de indhentede tilbud på opførelsen af den nye hal.
Der var enighed om at vælge Bundgaard Byg.
Der er ansøgt om byggetilladelse, og når denne foreligger, vil der blive
udarbejdet en tidsplan.
Karin kontakter EnergiNet og afklarer vilkårene for den bevilling, de har givet.
Disse skal indregnes i entreprisen.
Der vil på et senere tidspunkt blive holdt et medlemsmøde til drøftelse af de
forskellige muligheder vedrørende valg af halbund.

Kassereren:

Intet nyt.

Partsudvalget:

Ponyerne har fået ormekur, er blevet vaccinerede og har fået ordnet tænder.
Dyrlægen anbefalede, at Flickas tænder undersøges nærmere
Seven var udlånt til sommerfesten i Harridslev. Karin og en part var med som
”opsyn”.
Ridelejren forløb fint. Der var ca. 20 deltagere.
Stort set alle ponyerne har været halte i løbet af sommeren.
Det har krævet meget tid og koordinering at få dem genoptrænet.
Der er indgået aftale om lån af Rikke Buhls pony, Papaya.
Jeanette sørger for forsikring og evt. handelsundersøgelse.
Der var enighed om, at vi fortsat skal se efter yderligere en pony/hest.

Undervisningsudvalget:

Der var tilmelding til den nye sæson i går, og der blev oprettet 13 hold i alt.
Der er to på venteliste.
Mette Buus er ansat som ny torsdags-underviser.

Juniorudvalget:

Der indkaldes til møde i udvalget snarest muligt.

Stævneudvalget:

Stævnet den 3.-4. september 2016 er endnu ikke godkendt, da distriket ønsker,
at der ændres på klasserne.
2. afdeling af Land & Fritid Cuppen, som afholdes den 24.-25. september 2016
er godkendt.
Morten har haft drøftelser med Fjordgården om levering af mad til stævner.
Der var enighed om, at der bør arbejdes videre med denne løsning.

Anlægsudvalget:

Den 27. og 28. august 2016 afholdes arbejdsdage med det formål at vælte
udendørscafeteriet.

Webudvalg:

De medlemmer, der tilmeldte sig under Åbent Hus-arrangementet i går, blev
indtastet i Conventus.
Endvidere er de fleste af de eksisterende medlemmer blevet overflyttet.
Christian og Anne-Mette arbejder videre på at etablere betalingskort-løsningen.
Christian kontakter Pia, som har tilbudt at hjælpe med hjemmesiden.
Oplysningerne om udviklingen i halbyggeriet opdateres på hjemmesiden.

Sponsorudvalget:

Intet nyt.

Evt.

Det blev drøftet, hvem der er på valg til den kommende generalforsamling, og
hvordan vi får de ledige pladser besat.

