Mødereferat HARK

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

Heidi Vestergaard
Heidi Vestergaard, Kathrine Arents Sørensen, Bjørn Christensen, Anne-Mette
Hansen, Christian Islev-Andresen
Karin B. Sørensen
Rikke Højlund Eriksen
Anne-Mette Simonsen, Marie-Louise Kjær Mikkelsen
Bestyrelsesmøde
5. december 2018
Rytterstuen HARK
Formand Heidi Vestergaard
Anne-Mette Hansen
Ekstraordinær generalforsamling den 27. december 2018

Godkendelse af referat:

Intet referat til godkendelse.

Sponsor:

Hanne Schirmer og Karin har deltaget i fundraisermøde. Meget inspirerende og
møde igen i den følgende uge.
Der er afholdt møde om Elrodage, hvor Karin deltog. Der var flere forslag om fælles
afholdelse af musikarrangement. Intet vedtaget endnu.
Næste frist for ansøgning i Fonden er den 28. februar.
Vi mangler stadig nyt / bedre lydanlæg. Tilbud skal ligge til grund for ansøgninger
i fonde.
Der er juleoptog i Randers på søndag kl. 11-13.
Der arbejdes på at indhente ærespræmier til springstævne i januar.
Der er nye skilte på vej og evt. sponsor.
Loppemarkedet var en succes.
Indbetaling fra OK kort kommer i december. Der pt 65 kort. Der er krav om 12 nye
kort om året for at få større udbetaling.
Forslag om sponsorerede klubtrøjer.
Sparekassen sponsorerede gaver til championat. I den forbindelse blev regler
diskuteret, da der har været flere henvendelser om, hvordan reglerne blev fastlagt
og retfærdigheden i disse. Konklusionen blev, at reglerne fungerede, men
bestyrelsen er åben for ændringer.

Alle:

Herefter handlede mødet om den kommende ekstraordinære generalforsamling.
Prisniveau for alle kategorier af halkort og undervisning blev diskuteret, da det er
vurderet at indtægterne skal stige i forbindelse med øgede omkostninger til vand
og vedligeholdelse af halbunde og udendørsbane. Der blev udarbejdet et forslag,
som bliver fremlagt på den ekstraordinære generalforsamling.
Med det øgede aktivitetsniveau, hvor vi er gået fra 5 til 10 ponyer, er det
nødvendigt, at Julie får hjælp. Derudover SKAL der opsættes nye vandkopper på
folden inden frosten kommer. Bjørn ville igangsætte.

