Mødereferat HARK

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

Morten Mikkelsen
Morten Mikkelsen, Anne-Mette Hansen, Peter Glans, Christian Islev-Andresen
og Anne-Mette Simonsen
Josefine Gade og Bjørn Hermansen
Bestyrelsesmøde
Den 5. oktober 2017 kl. 19.00
Rytterstuen
Morten Mikkelsen
Anne-Mette Simonsen
Den 1. november 2017 kl. 19.00

Godkendelse af referat:

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

Nyt fra formanden:

Det blev besluttet, at bestyrelsen til generalforsamlingen stiller forslag om at
reducere den nuværende kassekredit til f.eks. 200.000 kr.
Det blev besluttet at afholde generalforsamling den 22. november 2017.
Morten, Christian og Josefine er på valg.
Morten og Josefine modtager ikke genvalg.
Endvidere ønsker Bjørn og Peter at udtræde af bestyrelsen.
Der udsendes et nyhedsbrev, hvori interesserede opfordres til at melde sig på
forhånd.
Klubben fik en 3. plads i DRF’s 100 års-turnering, og DRF vil gerne komme og
overrække en præmie.
Karin har foreslået, at dette arrangeres den 27. oktober 2017 umiddelbart inden
dressurstævnets start.
Det kan evt. kombineres med den officielle indvielse af den store hal.
Det blev aftalt, at Anne-Mette Simonsen drøfter de nærmere planer med
stævneudvalget.

Kassereren:

Anne-Mette Hansen oplyste, at størstedelen af LAG-midlerne nu er blevet
udbetalt.
Sponsorspringene og aftalerne vedrørende disse blev drøftet.
Eleverne er blevet faktureret for august og september.
Om fredagen er der oprettet hold på 30 min., og det er aftalt, at prisen for disse
er 200 kr. pr. måned.
Der er 48 medlemmer, der har købt halkort for 2. halvår 2017.
Listen er opdateret og vil blive hængt op på opslagstavlen.
Anne-Mette Hansen spurgte, om der skal udarbejdes et budget for det
kommende år.
Der var enighed om, at dette er en god idé.
Anne-Mette Hansen påtog sig at lave et udkast til næste bestyrelsesmøde.

Undervisningsudvalget:

Underviserne har ytret ønske om en ny 3’er pony.

Der var enighed om at arbejde videre med dette.
Anne-Mette Simonsen kontakter underviserne og spørger, hvem der har tid og
lyst til at hjælpe med at finde en velegnet pony.
Der er pt. 10 på venteliste til undervisning.
Der skal indsamles gødningsprøver.
Anne-Mette Simonsen sørger for dette.
Det vil være en god idé at holde et møde i udvalget til evaluering af de første
måneder og drøftelse af de kommende.
Pony- og partsudvalget:

Bjørns opgaver varetages indtil generalforsamlingen af Karin.

Stævneudvalget:

Intet nyt.

Anlægsudvalget:

Der er indhentet pris på opførelse af et dommertårn i den store hal.
Overslaget er på 85.000 kr.
Der var enighed om, at vi ikke på nuværende tidspunkt kan igangsætte dette
projekt.
Der skal graves en rende til vandafledning ved folden.
Bund og vanding i den store hal blev drøftet.

Juniorudvalget:

Udvalget har holdt møde og vil gerne afholde et halloweenstævne i den første
weekend i november.
Der blev givet tilladelse til dette.

Webudvalg:

Christian vil forsøge at oprette springundervisningen som et hold i Conventus.
Christian tager en snak med Pia om design og indhold på hjemmesiden.
Christian vil udarbejde et udkast til en ny sponsorside.

Sponsorudvalget:

Det er ønskeligt, at der udarbejdes en samlet liste over sponsorer.

Evt.

Spørgsmålet om voltigering blev drøftet på ny.
Punktet blev udskudt til næste møde.

