Mødereferat HARK

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

Morten Mikkelsen
Morten Mikkelsen, Josefine Gade, Jeanette Olesen, Christian Islev-Andresen,
Peter Glans, Dorthe Høgh og Anne-Mette Simonsen
Bestyrelsesmøde
Den 13. august 2015
Rytterstuen
Morten Mikkelsen
Anne-Mette Simonsen
Den 2. september 2015 kl. 19.00

Godkendelse af referat:

Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.
Kopi opsættes på hjemmesiden.

Nyt fra formanden:

Camilla Eriksen er ansat som ny underviser.
Kathrine Arents er udtrådt af bestyrelsen. Dorthe Høgh er derfor indkaldt som
1. suppleant.
Landzonetilladelsen har medført en indsigelse, som skal behandles.
Kommunen har meddelt, at sagsbehandlingstiden er ca. 14 dage.
ELRO Fonden har givet tilsagn om yderligere et bidrag til halbyggeriet.
Bundgaard Byg og Flak har meldt sig nye sponsorer.
Der er indkøbt en ny græsslåmaskine.
Christian og Anne-Mette har været på kursus i brug af Conventus.
Systemet virker brugervenligt og har umiddelbart de samme funktioner som
Klub Modul.
Det blev besluttet, at vi skifter til dette system.
Christian sørger for opsigelse af Klub Modul.
Medlemsoplysningerne kan i opsigelsesperioden konverteres fra Klub Modul.
Morten opfordrede til, at der udarbejdes et delregnskab med henblik på næste
års budget.
Anne-Mette kontakter Anne-Mette Hansen, som har lovet at hjælpe med
udarbejdelse af regnskabet.
Der er nu underskrevet kontrakt på leje af 1 ha af jordstykket bag folden.
Kontrakten løber i 30 år med genforhandling hvert 5. år.
På sigt er der mulighed for at etablere en løsdrift på stykket.

Kassereren:

Sponsoraftalen med Sparekassen omkring kuverter og porto er nu genforhandlet, og der vil snarest blive udsendt girokort for sidste del af den afsluttede
sæson.
Det blev aftalt, at deadline for oprettelse af betalingsløsningen i Conventus er
1. november, så det er klar til det nye regnskabsår.

Der vil i år blive oprettet undervisningshold af 30 minutters varighed.
Det blev aftalt, at prisen på disse hold nedsættes med 50 kr. om måneden.
Undervisningsudvalget:

Ridelejeren forløb rigtig godt. Der var 19 deltager.
Der var stor aldersspredning på børnene, og det bør overvejes, om der til
næste ridelejr skal indføres regler og evt. indhentes forældreunderskrifter
omkring f.eks. rygning og køb af energidrikke.
Det kan endvidere overvejes, om det skal være muligt for ikke-medlemmer at
deltage i ridelejeren.
Der blev den 11. august afholdt åbent hus med mulighed for tilmelding til den
nye sæson.
Der kom mange nye tilmeldinger, og holdene er stort set fyldt op.
Rudi Telgenhof kan ikke længere undervise i spring om torsdagen.
Jeanette kontakter Jill Thomasen og spørger, om hun er interesseret i at
overtage springundervisningen.

Partsudvalget:

Alle ponyerne er løbende blevet motioneret i sommerferien.
Olivia har opsagt sin part på Tai pr. 1. september, da hun har fået sin egen
pony.

Stævneudvalget:

I weekenden den 22-23. august afholdes distriktsstævne med seniormesterskab.
Næste stævne er 2. afdeling af Land & Fritid-cuppen, som afholdes den 19.-20.
september.

Anlægsudvalget:

Der er indkøbt sand til halbunden og et flytbart dressurhegn.

Webudvalg:

Christian arbejder på at etablere en Mobile Pay-løsning.

Oplysningsudvalget:

Det blev aftalt, at hvert udvalg indtil videre selv sørger for at lægge relevante
informationer på hjemmesiden.

Evt.:

Det blev drøftet, om vi skal oprette medlemskort.
Christian undersøger mulighederne.

