Mødereferat HARK

Mødeindkalder:
Deltagere:

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

Heidi Vestergård Hove-Nielsen
Anne-Mette Hansen, Christian Islev-Andresen, Marie Louise Mikkelsen,
Kathrine Arents Sørensen, Heidi Vestergård Hove Nielsen, Søren Schirmer,
Karin Bonde Sørensen og Anne-Mette Simonsen
Bestyrelsesmøde
Den 1. februar 2018 kl. 19.00
Rytterstuen
Heidi Vestergård Hove-Nielsen
Anne-Mette Simonsen
?

Godkendelse af referat:

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

Parkering:

Søren redegjorde for en episode på parkeringspladsen sidste tirsdag.
Afledt heraf blev det besluttet, at udbedring af gruspladsen foran den lille hal
fremskyndes, og at skiltningen for henholdsvis personbil- og trailerparkering
forbedres.
Der er indgået aftale om levering af 100 m3 sand.
Heidi kontakter teknik- og miljøudvalget og foreslår et møde, så det endeligt
kan afklares, hvilke ansøgninger og tilladelser der kræves i forbindelse med
etablering af parkeringsplads.

Sponsorudvalget:

Karin oplyste, at Henrik efter et konstruktivt møde er indtrådt i sponsorudvalget.
Der er aftalt et møde med gruppen bag Kraftcenter Korshøj.
Sparekassen Kronjylland har forlænget hovedsponsoraftalen til 2020.
Karin foreslog, at klubbladet ”genoplives” med henblik på at give medlemmerne
information om bl.a. klubbens historie og kultur. Bladet bør desuden indeholde
input fra alle udvalg.
Der var enighed om, at det er en god idé.
Karin vil forsøge at finde sponsorer til projektet.
Der arbejdes videre med talentudviklings forløbet.

Anlægsudvalget:

Der er afholdt et møde i udvalget, og der var god tilslutning.
Der vil i samarbejde med udvalget blive lavet en ny plan over baneplaning.
Dagene – men ikke et konkret tidspunkt - vil blive skrevet på kalenderen.
Medlemmerne opfordres til at respektere baneplaningen og benyttet den anden
hal imens.
Udvalget stillede spørgsmål til højden og kanten ved den nye dressurbane, da
dette har betydning for bl.a. dræning og græsslåning.
Udvalget drøftede endvidere mulighederne for vanding af den kommende
udendørs dressurbanen og problemerne med bunden i den store hal.

Søren arbejder videre med disse punkter.
Søren efterspurgte retningslinier for indkøb af diverse materiale til almindeligt
vedligehold.
Det blev vedtaget, at der kan indkøbes for maks. 5.000 kr. uden bestyrelsens
forudgående godkendelse.
Kvitteringer for indkøbene fremlægges på det efterfølgende bestyrelsesmøde.
Udvalget har valgt at prioritere maling af barrierer, opførelse af dommertårn i
den store hal og opførelse af halvtag ved udendørssekretariatet.
Søren har tilbudt at rengøre den lille hal i uge 7. Arbejdet vil strække sig over
1-2 dage.
Der er et hold, der har påtaget sig at rydde op onsdag i uge 6 fra kl. 17.
Kathrine laver et opslag herom på Facebook.
Søren stillede spørgsmål til klubbens regler om brug af ridehjelm.
Stævneudvalget:

Udvalget har sagt ja til at stille faciliteter til rådighed til et breddestævne den
22. april 2018.
Breddeudvalget står for det praktiske omkring dette stævne.
Den 9. maj 2018 er der banetræning op til pony springstævnet den 10. maj
2018 (Kr. Himmelfartsdag).
C-stævne dressur hest er godkendt til den 26.-28. oktober 2018.
Det nye stævnesystem er taget i brug.

Webudvalg:

Heidi foreslog, at der holdes et særskilt IT-møde, hvorunder hun bl.a. vil
redegøre for et tilbud vedrørende hjælp til hjemmesiden.
Der var stemning for dette.
Heidi sender et datoforslag.
Christian er blevet kontaktet af et firma, som gerne vil opsætte en ladestation.
De har tilbudt at komme og demonstrere produktet.
Der var enighed om at sige ja tak til dette i forbindelse med IT-mødet.

Juniorudvalget:

Kathrine Kaptain har forud for mødet meddelt, at udvalget har godt styr på
fastelavnsstævnet den 10. februar 2018.
De har desuden lavet et årshjul.

Kasserer:

Anne-Mette har sørget for medlemsindberetning til kommunen.

Partudvalget:

Lea Bach har opsagt sin part med udgangen af februar.
Der er en på venteliste, som kan overtage.
Der er arrangeret fælles ”pudsedag” den 4. februar 2018.
Der ledes fortsat efter en 1’er pony.
Vi har fået mulighed for at låne to 3’er ponyer.
Karin og Kathrine drøfter det praktiske omkring dette.

Undervisningsvalget:

Der blev afholdt forældremøde den 17. januar 2018. 12 forældre deltog.
Referat fra mødet vil snarest blive offentliggjort.

Formanden:

Heidi udleverede skrivelse om nye regler for registrering af persondata.
Hun opfordrede til, at bestyrelsesmedlemmer læser denne inden næste møde.
Det er nødvendigt med en udmelding vedrørende spring, indtil det endelige
regelsæt er vedtaget.
Det blev besluttet, at det indtil regelsættet foreligger, ikke er tilladt at opstille
spring i hallerne uden for springundervisningen.
Fjordhesteforeningen har bedt om lov til at leje faciliteterne i lighed med
tidligere år.
Datoen fastlægges først, når vi har fået endelig godkendelse af vores egne
stævner.
Heidi opfordrede til, at vi får HARK-drive eller en lignende platform op at køre.
Der er ytret ønske om, at der opføres vægge på reposen i den lille hal, så
rummet kan bruges til opbevaring.
Søren påtog sig at arbejde videre med dette i anlægsudvalget.

Evt.:

Der afholdes repræsentantskabsmøde den 21. april 2018.
Heidi, Marie Louise og Karin forventer at deltage.

