Mødereferat HARK

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

Heidi Vestergaard
Heidi Vestergaard, Marie-Louise Kjær Mikkelsen, Kathrine Arens Sørensen,
Anne-Mette Hansen
Karin Sørensen, Birgitte Aborg
Christian Islev-Andresen, Anne-Mette Simonsen, Søren Schirmer
Bestyrelsesmøde
7. juni 2018
Rytterstuen HARK
Formand Heidi Vestergaard
Anne-Mette Hansen
August 2018

Godkendelse af referat:

Intet referat til godkendelse.

Alle:

Vi tog billeder til hjemmesiden.

Sponsor:

Hanne søger sponsorstøtte hos Randers Kommune til Østjysk Mesterskab til
doteringer, spring og lignende. Hun har brug for regnskabsoplysninger
vedrørende sidste år. Josefine kontaktes angående dette.
Karin søger sponsorer til Mesterskabet.
Hun har fået udarbejdet flyers, der udsendes til medlemmerne sammen med
nyhedsfolder.

Formanden:

Der fremlægges tilbud på udendørs ridebane samt tilretning af omkringliggende
arealer. Der er givet sponsorbidrag fra Jutlander Bank på kr. 140.000. Tilbuddet
lyder på kr. 262.500. Klubben skal således selv afholde kr.122.500. Derudover
skal der købes og anlægges sveller til afgrænsning af banen.
Med 2 nye baner må vi også konstatere, at der skal forventes store udgifter til
vanding. Skal vi have vandvogne til opsamling af vand?
Punktet om vandur og reduktion af vandafgift er stadig relevant.

Heidi har deltaget i møde med Landsbyklyngen på Færgekroen og havde tips til
sponsorudvalget. Vi skal have vores arrangementer med i kalenderen her.
Eventuel skiltning ved hallerne og P-område.
Heidi ville søge hos kommunen til udendørs faciliteter.
Part, ponyer

Med flere ponyer kan det blive nødvendigt at få en vandkop mere på folden. Det
vurderes, at prisen ligger omkring kr.4.500 + gravearbejde. Heidi vil indhente
tilbud på vandkop til ekstra vandkop på fold.
Derudover er der i part- og undervisningsudvalgene diskuteret, om strukturen
omkring undervisning og parter skal ændres. Der er nu så mange parter, der skal
deltage i arbejdet med ponyerne, at det er et stort arbejde at få alle lært op og det
kniber med at få rutine i opgaverne. Der arbejdes videre med emnet i udvalgene.
Kassereren: Forsikring på ponyer skal opdateres.
Information omkring nye ansatte.

Karin:

Meddelte at Åbent Hus er fastlagt til den 16. august 2018 kl.17.30-19.00 og
ridelejr i uge 32 fra den 6. – 10. august.

