Mødereferat HARK

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

Morten Mikkelsen
Morten Mikkelsen, Josefine Gade og Anne-Mette Simonsen
Christian Islev-Andresen, Jeanette Olesen og Rikke Buhl-Christensen
Bestyrelsesmøde
Den 6. oktober 2016 kl. 19.00
Rytterstuen
Morten Mikkelsen
Anne-Mette Simonsen
Den 3. november 2016 kl. 19.00

Godkendelse af referat:

Punktet blev udskudt til næste møde.

Nyt fra formanden:

Kommunen har koblet en fast kontaktperson på vores byggeansøgning.
Denne er i kontakt med Bundgaard Byg.
Morten vil snarest kontakte ham og forsøge at få en tidshorisont.
Det bør overvejes, om vi skal igangsætte gravearbejdet, da dette meget gerne
skal være inden frost. Desuden skal bevillingen fra EnergiNet bruges i indeværende år.
Den sidste container er blevet leveret.

Kassereren:

Anne-Mette Hansen har sagt ja til at hjælpe med årsregnskabet.
Der vil i nærmeste fremtid blive udsendt girokort til elevryttere og sponsorer.

Partsudvalget:

Jeanette har forud for mødet orienteret bestyrelsen via mail.
Hun har oplyst, at både Flicka og Tai er langt med deres genoptræning, de
både traver og galopere nu, men stadig ikke helt max brug.
Perle er desværre stadig halt. Der bør træffes en beslutning om, hvorvidt hun
skal til dyrlæge.
Der var enighed om, at Perle skal tilses af en dyrlæge.
Pintoen som vi havde kigge på og besluttet at købe, blev solgt lige for næsen
af os, selvom vi havde aftalt pris og det hele.
Papaya har igen været til tjek hos dyrlægen, men hun var stadig ikke rengående ved bøjeprøven. Fam. Buhl har taget den beslutning, at Affi skal ride
Papaya lidt hårdere de næste par måneder. Først derefter tager de en beslutning om, hvorvidt de vil lave flere undersøgelser på Papaya.
Både Jeanette og Karin har kigget på flere ponyer.
Dorte Attermann Høgh har også en 1ér pony, som muligvis kan være noget for
klubben, men den er ikke redet ret meget.
Hvis vi vælger en pony som ikke er reddt ret meget, så er Simone Eriksen
interesseret i at tage den i ridning et par måneder. Ridning, opstaldning, daglig
pasning og pleje koster ca. 2.500 kr. pr måned.

Jeanette efterlyser hjælp til opgaven med at finde og kigge på egnede ponyer.
Undervisningsudvalget:

Jeanette har forud for mødet orienteret bestyrelsen via mail.
Der er 2 som er stoppet med undervisningen med udgangen af september,
men der er allerede nye på holdene, og vi har stadig venteliste.
Jeanette har haft haft hygge/ pudse aften med parterne. De spiste sammen i
rytterstuen og derefter blev udstyret rengjort og pudset. Britta Jørgensen
sørgede for maden og opvasken, mens Dorte Sloth og Jeanette var sammen
med pigerne.
Der har været afholdt møde med underviserne, hvor der bl.a. blev snakket om
vigtigheden i at alle lærer op- og afsadling, rense hove og strigle ordentlig. I år
skal der være mere focus på det praktiske udover ridningen. Under mødet blev
der også enighed om en ny regel til parterne. De må fremover ikke ride senere
end kl. 21 om aftenen. Dette er parterne informeret om, og det er skrevet ind i
kontrakten.
Der arrangeres overnatning fra den 14.-15. oktober 2016. Britta, Dorthe og
Jeanette står for dette arrangement.
Der er ved at blive lavet datoer for klubaftner, så vi kan samle rytterne og
derved give dem mere sammenhold.
Mette Buus har sagt ja til at afholde ryttermærke 1 og 2. Hun er ved at finde
opstarts dato.

Juniorudvalget:

Intet nyt.

Stævneudvalget:

Josefine oplyste, at der er planer om klubaftener med temaerne foder og
”hestemassage for begyndere”.
Det er desuden besluttet, at der skal afholdes en hjælperfest.
Efter nærmere drøftelse tilkendegav bestyrelsen, at hjælperfesten passende
kan slås sammen men den fest, der skal afholdes, når den nye hal står færdig.
Der vil til dette arrangement blive givet rabat til alle hjælpere.
Josefine offentliggører planerne om en hjælperfest, når der inden længe skal
trækkes lod om gevinster blandt hjælperne til de sidste to stævner.
Det blev drøftet, om der skal holdes et traditionelt julestævne, eller om det i
stedet skal være et julehyggearrangement.
Der var enighed om, at det skal være et julestævne, da der har været efterspørgsel på et stævne, hvor elevrytterne kan deltage.
Josefine kontakter juniorudvalget, som skal hjælpe til stævnet.
Til C-stævnet var der 126 starter, og overskuddet blev på 19.000 kr.
Til Land & Fritid Cuppen var der 266 starter. Overskuddet var også her på godt
19.000 kr. Dette skyldes flere udgifter til dommere og pokaler m.v.
Til årets stævner har der samlet set været 1.050 starter.
Vi har fået stor ros fra både deltagere og officials.

Anlægsudvalget:

Peter kontakter en tømrer og indhenter tilbud på bygning af et halvtag ved
containeren.

Springene skal ind, men dette bør vente, til vi har en plan vedrørende
halvtaget.
Vandværket har været på besigtigelse. De oplyste, at der er kommet nye
regler, og at vi derfor skal have nyt vandur med lås. Dette vil snarest blive
udskiftet. Udgiften hertil må forventes at blive ca. 5.000 kr.
De konstaterede, at vandtilgangen er for lille. Dette udskiftes af vandværket og
kan formentlig ske i forbindelse med halbyggeriet.
Personen, som pt. udfører samfundstjeneste i klubben, vil den kommende
lørdag begynde at etablere den nye fold.
Peter kontakter en elektriker og indhenter tilbud på sikring af elinstallationen
ved udendørscafeteriet.
Webudvalg:

Det blev besluttet, at vi beder Pia Graugaard om hjælp til den løbende opdatering af hjemmesiden.
Josefine kontakter Pia.
Anne-Mette kontakter Christian og aftaler et møde vedr. det videre arbejde
med Conventus.

Sponsorudvalget:

Intet nyt.

Evt.

Den kommende generalforsamling blev drøftet.
Det blev besluttet, at vi starter med spisning kl. 18.
Josefine kontakter Lene Buhl og spørger, om hun vil hjælpe med at lave
gryderet eller lignende.
Josefine foreslog, at uddelingen bliver sidste punkt på dagsordnen, da
erfaringen viser, at flere tager hjem efter dette punkt. Dette blev vedtaget.

