Mødereferat HARK

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

Morten Mikkelsen
Morten Mikkelsen, Peter Glans, Josefine Gade, Bjørn Hermansen, Lars Flak og
Anne-Mette Simonsen
Christian Islev-Andresen og Jeanette Olesen
Bestyrelsesmøde
Den 15. december 2016 kl. 19.00
Rytterstuen
Morten Mikkelsen
Anne-Mette Simonsen
Den 5. januar 2017 kl. 19.00

Konstituering af bestyrelse:

Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Partsudvalg:
Undervisningsudvalg:
Stævneudvalg:
Anlægsudvalg:
Webudvalg:

Morten Mikkelsen
Christian Islev-Andresen
Lars Flak
Anne-Mette Simonsen
Bjørn Hermansen
Anne-Mette Simonsen
Josefine Gade
Peter Glans
Christian Islev-Andresen

Godkendelse af referat:

Referat fra generalforsamlingen blev godkendt.
Referatet vil snarest blive lagt på hjemmesiden.

Nyt fra formanden:

Kommunen har inviteret til infomøde vedrørende tilskudsansøgninger.
Morten har været i dialog med kommunen vedrørende det lokaletilskud, der er
bevilliget til den nye hal.
Fristen for opstart af aktiviteter er herefter forlænget til den 31. juni 2017.
Første rate af halbyggeriet er betalt.
Midlerne fra ELRO-fonden er modtaget.
Halbyggeriet er nu så langt, at der skal opsættes barrierer.
Morten informerede om mulighederne for kloakering.
Dette undersøges nærmere, inden der træffes beslutning om en endelig
løsning.
Det er aftalt, at elarbejdet først laves i det nye år, da betalingen herfor helst
skal afstemmes med udbetaling af midlerne fra kommunen.
Desuden er kravene til nødbelysning endnu ikke afklaret.
Det blev aftalt, at Lars kontakter brandinspektøren vedrørende dette.
Beslutningen vedrørende valg af halbund bør afvente tilbagemelding fra
Vindmøllerådet og EnergiNet.

Kassereren:

Anne-Mette og Lars er i gang med overdragelse af kassererposten.

Anne-Mette udsender snarest girokort ud for undervisning i november og
december.
Christian har tidligere oplyst, at han vil udarbejde en vejledning til, hvordan
medlemmerne kobler deres betalingskort på Conventus, og Anne-Mette
foreslog, at denne vedlægges girokortene.
Anne-Mette kontakter Christian.
Det er – særligt på grund af de forestående store udgifter i forbindelse med
halbyggeriet - vigtigt, at alle medlemmer betaler kontingent umiddelbart efter
nytår.
Lars oplyste, at det er hans plan at involvere sig i brugen af Conventus.
Derudover vil han gerne gøre en indsats i sponsorudvalget, herunder
markedsføre muligheden for skiltesponsorater til den nye hal.
Lars udbad sig en oversigt over klubbens løn- og forsikringsforhold.
Josefine oplyste, at der til distriktsrådsmødet blev orienteret om nye kontingentregler, der formentlig træder i kraft til 2018.
Hun videresender det materiale, der blev udleveret vedrørende dette, til den
øvrige bestyrelse.
Det blev i forlængelse af forslaget på generalforsamlingen drøftet, om der skal
oprettes et særligt ”velkomst medlemskab” i 2017.
Det blev besluttet, at der oprettes et sådant medlemskab for nye medlemmer.
Prisen fastsættes til 199 kr.
Josefine, Karin og Pia sørger for at markedsføre tilbuddet.
Lars påtog sig at oprette/genoprette klubbens E-boks samt at undersøge prisen
for oprettelse af MobilePay.
Undervisningsudvalget:

Anne-Mette oplyste, at der på det seneste er modtaget 3 udmeldelser.
Hun kontakter i løbet af juleferien dem, der står på venteliste.
Det årlige juleoptog bliver den 22. december 2016 i den normale undervisningstid.

Pony- og partsudvalget:

Bjørn oplyste, at den pony, der blev handelsundersøgt i går, ikke gik igennem.
Den pony, Dorthe Høgh har tilbudt os at købe, er stadig en mulighed.
Den er 5 år, og der skal påregnes 1-2 måneders tilridning.
Der er indgået aftale om, at vi kan låne Rikke Buhls pony, Papaya, i et halvt år
med forkøbsret og med fortrydelsesret.
Den ”flytter ind” den 27. december 2016.
Det skal indskrives i kontrakten, at der før et evt. køb skal foretages en ny
handelsundersøgelse.
Der er pt. 9 parter.
Det ville være godt at få nogle ponyer ind, som kan tiltrække nye parter.
Det er pt. er problem, at der ikke er nok parter til at motionere ponyerne, f.eks.
i den kommende juleferie.
Bjørn foreslog, at der oprettes et fast hold af hjælpere.
Dette drøftes nærmere på et senere tidspunkt.
Parterne er inviteret til nytårskur den 7. januar 2017.

Juniorudvalget:

Josefine oplyste, at udvalget står for julestævnet den 18. december 2016.

Der er 83 starter (incl. slikposer der er registreret som en klasse for sig).
Ane er ansvarlig for cafeteriet.
Stævneudvalget:

Der er planer om at holde et møde i januar vedrørende DRF’s 100 års cup.
På mødet skal det afklares, om der er interesse for at deltage, og hvilke hold vi
i så fald kan stille.
Der skal snart søges om stævner for det kommende år.
Udvalget regner med at ansøge om 6 stævner.
Korshøjhallen har kontaktet os og spurgt, om vi er interesseret i en form for
samarbejde.
Stævneudvalget vil holde et møde med dem.
Josefine opfordrede til, at der findes en repræsentant, der kan deltage i
distriktsrådsmøderne.

Anlægsudvalget:

Intet nyt.

Webudvalg:

Intet nyt.

Sponsorudvalget:

Lars oplyste, at han og Karin vil udarbejde en liste over priser og muligheder
for sponsorater.

Evt.

Ingen punkter.

