Mødereferat HARK

Mødeindkalder:
Deltagere:

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

Heidi Vestergård Hove-Nielsen
Anne-Mette Hansen, Christian Islev-Andresen, Marie Louise Mikkelsen, Heidi
Vestergård Hove-Nielsen, Anne-Mette Kvist Simonsen, Kathrine Arents
Sørensen (indtil kl. 19.40) og Bjørn Christensen (fra kl. 20.15)
Bestyrelsesmøde
Den 7. august 2018 kl. 19.00
Rytterstuen
Heidi Vestergård Hove-Nielsen
Anne-Mette Simonsen
Den 6. september 2018 kl. 19.00

Godkendelse af referat:

Referatet fra de sidste to bestyrelsesmøder blev godkendt og vil snarest blive
lagt på hjemmesiden.

Formanden:

Heidi oplyste, at Søren Schirmer er udtrådt af bestyrelsen.
De to suppleanter er kontaktet, men har ikke ønsket at indtræde i bestyrelsen.
Bjørn Christensen er derfor indtrådt i bestyrelsen indtil næste generalforsamling.
Heidi har rundsendt et udkast til ny struktur og præcisering af opgavefordelingen i udvalgene.
Det blev aftalt, at de øvrige bestyrelsesmedlemmer senest den 15. august
sender eventuelle kommentarer og input til udkastet.

Sponsorudvalget:

Udvalget har forud for mødet sendt en mail med punkter, som bestyrelsen
opfordres til at tage stilling til.
Punkterne blev drøftet, og udvalget besvares pr. mail.

Anlægsudvalget:

Vanding af den nye dressurbane – både kort- og langsigtet - blev drøftet.
Heidi arbejder videre med dette i samarbejde med Peter Glans.
Bjørn påtog sig at arbejde videre med etablering af en ekstra vandkop på
løsdriften.
Bjørn påtog sig at lave et overslag på overdækning af reposen i den lille hal.

Undervisningsvalget:

Anne-Mette har holdt møde med underviserne og drøftet planlægning af den
kommende sæson.
Der er fuld gang i årets ridelejr. 30 børn er tilmeldt.

Stævneudvalget:

Marie Louise oplyste, at der er ansøgt om yderligere stævner, men at disse
endnu ikke er godkendt.

Partudvalget:

Kathrine oplyste, at der er mulighed for at købe 3’er ponyen Lille Lyn, som
klubben tidligere har lånt.
Der var enighed om at arbejde videre med dette.

Webudvalg:

Christian vil sørge for at opdatere hjemmesiden bl.a. med billeder af bestyrelsesmedlemmerne og de sidst ankomne ponyer.

Juniorudvalget:

Intet nyt.

Kasserer:

Intet nyt.

Evt.:

Ingen punkter.

