Mødereferat HARK

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

Morten Mikkelsen
Morten Mikkelsen, Anne-Mette Hansen, Karin Bonde Sørensen (fra kl. 19.30),
Peter Glans, Bjørn Hermansen og Anne-Mette Simonsen
Josefine Gade og Christian Islev-Andresen
Bestyrelsesmøde
Den 3. august 2017 kl. 19.00
Rytterstuen
Morten Mikkelsen
Anne-Mette Simonsen
Den 7. september 2017 kl. 19.00

Godkendelse af referat:

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

Nyt fra formanden:

Finn er stoppet, og indtil videre varetages hans opgaver af de frivillige, der har
meldt sig til at hjælpe med græsslåning og baneplaning.
Der skal findes en løsning på afledning af regnvand.
Der har foreløbigt været dialog med Jesper Eriksen om løsningsforslag og
prisniveau.
Der er fortsat kommunikation om LAG-midlerne.
Morten og Birgitte Aborg er tovholdere på dette.
Hjemmesiden er under fortsat udvikling.
Der bør aftales retningslinier for korrekturlæsning og opsætning for det, der
lægges på.
Der er nu styr på den nye hal og de nye bunde, og vi skal derfor udvælge nye
fokuspunkter og udarbejde en prioriteret fremtidsplan.
Der er mange projekter, der skal laves, og det er ikke realistisk at udføre alle
disse på nuværende tidspunkt.

Kassereren:

Anne-Mette Hansen har nu fået adgang til netbank og herunder klubbens
E-boks, hvori der var flere uåbnede poster.
De nye skiltesponsorer er blevet faktureret.
Karin arbejder på gennemgang og fornyelse af de eksisterende skiltesponsorater.
Anne-Mette Hansen kontakter Lars Flak og spørger, hvor langt vi er med
oprettelsen af MobilePay.
Bjørn printer en ny oversigt over medlemmer med halkort og hænger denne
op på opslagstavlen.

Stævneudvalget:

I forbindelse med påskestævnet fik vi mange kommentarer om, at springbanen
var for våd. Dressurbanen var ok.
Til Land & Fritid var dressurbanen derimod for løs, fordi den var tør.

Dette bør umiddelbart kunne løses ved vanding af dressurbanen.
Vi bør være meget opmærksomme på dette til de næste stævner.
Karin laver et opslag på Facebook med anmodning om medlemmernes oplevelse af dressurbanen efter den store mængde regn, der er kommet på det
seneste.
Peter oplyste, at han har skaffet en vandingsvogn.
Østjysk mesterskab var en sportslig succes.
Næste afdeling af Land & Fritid (den 23. og 24. september 2017) afholdes i
det nye eventsystem.
DRF holder et kursus i brugen af dette, og vi har tilmeldt 5 deltagere.
Camilla og Zabrina skal stå for selve stævnet – med opbakning fra
stævneudvalget - da Josefine får travlt i den periode.
Den 24. august afholdes der ”pandekagedag” efter oplæg fra Ane.
Der afholdes rosenparade i oktober og december.
Josefine er i kontakt med distriktet vedrørende det praktiske omkring dette.
Den 27.-29. oktober 2017 afholdes det første indendørs dressurstævne.
Proportionerne er lavet og sendt til godkendelse i distriktet.
Under hensyn til de nye licensregler er der fastsat et max. antal deltagere.
Den 16.-17. december 2017 afholdes indendørs distriktsstævne i spring.
Det er afgørende for stævneafviklingen, at vi får et dommertårn i den nye hal.
Dette blev drøftet.
Undervisningsudvalget:

Der er indgået aftale med Rudie Telgenhof om springundervisning hver
onsdag.
August fungerer som prøvemåned.
Der afholdes ridelejr den 6.-9. august 2017, og der er kommet 25 tilmeldinger.
Åbent hus-arrangementet den 15. august 2017 er under planlægning.
Anne-Mette Simonsen forespurgte under henvisning til bestyrelsens tidligere
drøftelser, om der kan gives tilladelse til voltige-opvisning.
Dette blev vedtaget med 5 stemmer af de 5 fremmødte bestyrelsesmedlemmer.
I forbindelse med DRF’s 100 års-turnering har klubben samlet 6 hold, som
træner og skal deltage i voltigestævne den 19. august 2017.
Pigerne vil gerne have mulighed for at træne i klubben.
Det blev efter drøftelse vedtaget, at der gives tilladelse til dette under forudsætning af, at der deltager en godkendt longefører under træningen.
Charlotte Præstgaard, Heidi Eriksen og Ditte Dahl blev godkendt som
longefører.
Hvis der skal godkendes yderligere longeførere skal dette ske efter aftale med
Anne-Mette Simonsen, som om nødvendigt kontakter den øvrige bestyrelse.

Pony- og partsudvalget:

Bjørn har overtaget administrationen af HARK-drive.
Der er indgået aftale om et ét-årigt lån af en kat. 1 pony.
Ejeren fortsætter som part.

Bjørn er endvidere i dialog med ejeren af to fjordheste.
Det blev aftalt, at vi er nødt til at afklare de praktiske forhold omkring løsdrift
m.v., inden vi tager stilling til, om vi kan og skal anskaffe yderligere ponyer.
Generelle muligheder og begrænsninger i forbindelse med eventuel udvidelse
af hesteholdet blev drøftet.
Bjørn påtog sig at lave en udregning på indtægter og udgifter i forbindelse med
elevponyer og undervisning.
Juniorudvalget:

Anne-Mette Simonsen oplyste, at juniorudvalget har tilbudt at lave en ”strigledag” primært for de nye elever.
Der var enighed om, at dette er en god idé.
Karin har spurgt Henriette Eriksen, om hun er interesseret i at lave en voltigeaften med hjælp fra juniorudvalget.
Henriette har foreslået den 13. oktober 2017.
Dette blev godkendt.

Anlægsudvalget:

Søren Aborg har tilbudt at slå græsset på den nye fold af.
Der var enighed om at sige ja tak til dette.
Peter foreslog, at der indkøbes en god rive til jævning af hovslaget.
Dette blev godkendt.
Den frivillige ordning til græsslåning og baneplaning fungerer godt.

Webudvalg:

Morten kontakter Christian og opfordrer ham til at kontakte Pia med henblik på
afklaring af rollefordelingen.
Det blev aftalt, at referater fra bestyrelsesmøder fremover også sendes til Pia,
når de er godkendt, så hun kan sætte dem på hjemmesiden.
Karin opfordrede til, at alle bestyrelsesmedlemmer lægger deres foto på
hjemmesiden, da genkendelsen er vigtigt, når folk kommer i klubben.

Sponsorudvalget:

Karin har udsendt PR-materiale til mulige nye skiltesponsorer.

Evt.

Det blev aftalt, at der skal afholdes et særskilt møde til udarbejdelse af en 1, 3
og 5 års plan for klubben.
Datoforslag hertil er den 29. august 2017.

