Mødereferat HARK

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

Morten Mikkelsen
Morten Mikkelsen, Peter Glans, Josefine Gade, Bjørn Hermansen, Christian
Islev-Andresen og Anne-Mette Simonsen
Bestyrelsesmøde
Den 1. juni 2017 kl. 19.00
Rytterstuen
Morten Mikkelsen
Anne-Mette Simonsen
Den 3. august 2017 kl. 19.00

Godkendelse af referat:

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde er godkendt og vil snarest blive lagt på
hjemmesiden.

Nyt fra formanden:

Der er afholdt møde med Ridebane.dk, og der fortsat dialog om sponsoraftalen.
Arbejdet med bunden i den gamle hal påbegyndes formentlig i uge 24 eller 25.
Distriktet udbyder et gratis kursus i stævnetilrettelæggelse den 17. juni 2017.
Josefine spørger stævneudvalget, om nogen har interesse i at deltage.
Karin har spurgt, om klubben vil give et kursus ved Charlotte Dujardin.
Der var enighed om at bevillige dette.
Der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 14. juni 2017 med
henblik på at finde en ny kasserer.

Kassereren:

Morten oplyste, at klubben pt. har en gæld på 100.000 kr.

Undervisningsudvalget:

Anne-Mette oplyste, at der er oprettet lørdagsundervisning den 20/5, 10/6 og
17/6. Mette Buus er underviser.
Der er dog pt. kun to elever på holdet. Der var mange interesserede, da planen
blev fremlagt, men de fleste valgte til sidst at vente til den nye sæson.
Der er pt. to ledige pladser om torsdagen, og de to lørdagselever vil blive forsøgt flyttet til disse pladser.
Det blev besluttet, at åbent hus-arrangementet med tilmelding til den nye
sæson afholdes den 15. august 2017.
Dette slås op på hjemmesiden.
Josefine spurgte, om der skal arrangeres ridelejr i år.
Josefine, Anne-Mette og Bjørn påtog sig at arrangere dette.

Pony- og partsudvalget:

Bjørn oplyste, at Josefine Riisberg har fået part pr. 1/6-2017, men at det pt.
ikke på en fast pony.
Grunden til dette er, at der inden sommerferien skal ske omrokering, idet der
skal parter på de nye ponyer.
Nogle af de nuværende parter vil i den forbindelse blive tilbudt at skifte.
Tai er fortsat halt, og Ditte vil gerne snart have Musse hjem igen.

Vi har derfor sendt en forespørgsel ud på en ny lånepony.
Juniorudvalget:

Intet nyt.

Stævneudvalget:

1. afdeling af Land & Fritid Cuppen afholdes i den kommende weekend.
Der er pt. ikke så mange tilmeldinger som håbet.
Der mangler en del hjælpere både lørdag og søndag.
Der blev den 7/5 afholdt breddestævne.
Stævnet med Østjysk Mesterskab gav et overskud på ca. 8.000 kr.
Den 15/6 er der i forbindelse med sommerfesten i Harridslev en byvandring,
som afsluttes ved klubben med fremvisning af den nye hal.
Josefine arrangerer desuden en opvisning.

Anlægsudvalget:

Bjørn har indhentet pris på maling til barrieren i den nye hal.
Det blev besluttet, at der skal indhentes endnu et tilbud.
Det er aftalt, at der holdes anlægsaften den sidste torsdag i hver måned.
I går blev der harvet bane, trimmet med buskrydder, lavet tegning til ny bom
ved indgangen til springbanen og etableret vandingsanlæg i den nye hal.
Der er lavet en kalender over, hvem der skal plane baner hvornår.
Kalenderen hænger i hallen og vil endvidere blive lagt op på hjemmesiden.

Webudvalg:

Det blev aftalt, at der umiddelbart efter den ekstraordinære generalforsamling
udsendes et nyhedsbrev med info om bl.a. ponyerne, ridelejr og anlægsaftnerne.
Der er indkøbt en ny stævnecomputer.

Ny fold:

Morten foreslog, at den nye fold etableres som løsdrift.
Dette blev drøftet.
Det blev besluttet, at vi undersøger mulighed for at slå hø på folden.

Udviklingsplan:

Det blev aftalt, at vi holder et møde vedrørende dette punkt hurtigst muligt efter
valget af en ny kasserer.
Det blev drøftet, om der endvidere skal afholdes et medlemsmøde omkring
klubbens udviklingsstrategi.

Sponsorudvalget:

Morten oplyste, at der er indgået en 3-årig hovedsponsoraftale med Sparekassen Kronjylland.
Peter oplyste, at der skal ophænges sponsorskilte i den nye hal i morgen.

Evt.

Ingen punkter.

