Mødereferat HARK

Mødeindkalder:
Deltagere:

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

Heidi Vestergård Hove-Nielsen
Bjørn Christensen (indtil kl. 20.30), Kathrine Arents Sørensen, Anne-Mette
Hansen, Christian Islev-Andresen (indtil kl. 20), Marie Louise Mikkelsen, Heidi
Vestergård Hove-Nielsen og Anne-Mette Kvist Simonsen
Bestyrelsesmøde
Den 1. november 2018 kl. 19.00
Rytterstuen
Heidi Vestergård Hove-Nielsen
Anne-Mette Simonsen
Generalforsamling den 20. november 2018 kl. 19.00

Godkendelse af referat:

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde er godkendt og lagt på hjemmesiden.

Sponsorudvalget:

Udvalget har forud for mødet sendt en mail, som bestyrelsen besvarede under
mødet.

Formanden:

Heidi har deltaget i et fællesmøde med bl.a. SMIFF vedrørende planerne om
Kraftcenter Korshøj. Stemningen er positiv.
Containeren til folden bliver leveret inden længe.
Bjørn er klar til at installere vandkop, når containeren er på plads.
De sidste sveller langs vejen vil blive lagt snarest muligt.
Der er indkøbt 9 bord-og bænksæt til opsætning på udendørsarealerne.
Generalforsamlingen blev drøftet.
Den planlagte dato falder sammen med Christmas Warm Up, som mange af
klubbens ponyryttere (med forældre), herunder de cafeterieansvarlige, skal
deltage i.
Det blev derfor besluttet, at generalforsamlingen i stedet afholdes tirsdag den
27. november 2018.
Der var enighed om, at undervisningen aflyses denne dag, så alle har mulighed
for at deltage.

Anlægsudvalget:

Bjørn foreslog, at vi venter med at indkøbe og installere det nye lydanlæg til
foråret, når udendørssæsonen starter.
Bjørn gemmer tilbuddet og hjælper gerne med indkøb og opsætning.

Kasserer:

Anne-Mette Hansen oplyste, at der er plus på kontoen, og at det ser positivt ud
for årsregnskabet.
Der er udsendt fakturaer for undervisning og skiltesponsorater.

Partudvalget:

Kathrine har hentet sadlerne hos sadelmageren.
Der mangler fortsat en sadel til Kira.
Der er bestilt kiropraktor til Seven og dyrlægetjek til de ponyer, der har brug for
det.

Det fungerer godt med den nye ordning, hvor 2 parter deltager i morgenfodringen.
Ditte har tilmeldt 2 hold til elevcuppen.
Der skal holdes kvalifikation inden nytår.
Kathrine og Ditte har aftalt, at det bliver den 27. og 29. december.
Undervisningsvalget:

Anne-Mette Simonsen oplyste, at der i søndags blev holdt møde med
underviserne.
Det blev under mødet aftalt, at Anne-Mette i tilfælde af en udmelding kontakter
den konkrete underviser og spørger, om der kan sættes en ny på holdet.
Endvidere blev det drøftet, om vi kan indføre en ny form for elevstævner, hvor
der rides i hold. Karin har hentet inspiration hos Vasehus og Skårupgård.

Stævneudvalget:

Marie-Louise oplyste, at weekendens stævne forløb rigtig godt.
Evalueringerne fra både dommere og deltagere er generelt meget positive.
Marie-Louise foreslog, at der arbejdes på at etablere bedre udendørsbelysning.
Der er indkøbt nye stævnebogstaver til den store hal.

Webudvalg:

Intet nyt.

Juniorudvalget:

Udvalget havde arrangeret et halloween-arrangement, men det blev desværre
aflyst pga. for få tilmeldinger.

Evt.:

Ingen punkter.

