Mødereferat fra bestyrelsesmøde
Mødeindkalder: Julie Busk
Deltagere: Julie Busk, Marie-Louise Mikkelsen, Lonnie Langvad, Karina Olesen, Hanne Pehrson, Søren
Schirmer og Rikke Eriksen
Andre: Afbud: -

Møde dato: 24.04.2020
Mødested: Hos Søren pga. Corona
Møde leder: Julie Busk
Referent: Rikke Eriksen

Næste møde: 25.05.2020

Opfølgning siden sidst:
Med forbehold for Corona situationen, som udsprang dagen efter sidste bestyrelsesmøde, så meget derfor
har været på stand-by, til fordel for COVID-19 problematikker.
Ang. Møde med ny hovedsponsor, arbejder bestyrelsen, sponsor udvalget og sponsor på at finde dato for
personligt møde.
Ang. Oplæg til entreprenører på opsadlingsområdet. Dette har stået stille pga. Corona. Søren vil tage det op
igen når der er kommet nye retningslinjer fra regeringen efter 10. maj.
Ang. Maling/færdiggørelse af udendørs sekretariat/cafeteria. Vi forsøger at male færdig om formiddagen i
den kommende tid. (Marie-Louise, Julie og Rikke)
Undervisningsudvalget:
MUS-samtaler udskydes til efter sommerferien.
Åbent Hus i August, med forbehold for Corona situationen. Vi går bort fra at rytterne opsiges til
sommerferien og skal indmeldes igen efter sommerferien som hidtil. Hvis elever ikke ønsker at forsætte
med deres undervisning, skal de aktivt opsige deres plads. I uge 33 får eksisterende ryttere tilbudt et
transfervindue til ledige pladser på andre hold. Fredag vil vi gøre undervisningsfri for elevridning og i stedet
lave kæpheste undervisning / rytterfitness efter sommerferien. Dette for at gøre plads til 2 parter pr hest,
samtidig med at alle heste har 1 ugentlig fridag. Dette informeres yderligere ud på medlemsmøde 6. juni
2020.
Erstatningsundervisning / weekendtur / weekendundervisning.
Karina har kontakt til Djurs Horse park som erstatning for mistet undervisning igennem Corona lockout
(marts – april) eller erstatningsundervisning i klubben som det kan passe ind løbende. Karina afventer
datooplæg fra Djurs Horse Park.

Forslag fra underviser om Sevens part kunne flyttes til en anden pony, så Seven kan bruges mere i
rideskolen. Forslag afvises, da vi har en anden plan med Seven.
Ridelejr koncept bliver ændret til dagsundervisning / skole ca. fra kl. 8-15. Karina og Ina har til 10. maj til at
lave oplæg til ridelejr uden overnatning som kan informeres ud pr. 11. maj med betaling af 1. rate pr 1/6 og
2. rate 1/7.
HARK Hobby Horse Club medlemskab 150 kr pr år incl. facilitetskort til kæpheste faciliteterne.
Kasserer
Økonomi og drift er gennemgået.
Forslag til at vedtægts tilføjelser ang. krisertider indskrives i vedtægterne. Hanne vil tage kontakt til dansk
erhverv ang. formulering.
Årshjul møde med sponsorudvalget. De inviteres til bestyrelsesmødet den 25/5- 2020 eller
bestyrelsesmødet den 29/6-2020.
Medlemsmøde den 6/6-2020. Rikke laver oplæg til invitation som skal kunne sendes ud senest den 11/52020.
Formand
Seven er utrivelig og har været det længe, uden bedring trods diverse tiltag. Han koster ca. 600kr / mdr. i
foder, dertil kommer medicin, smed + hø.
Seven sendes på rekreation pr 2-3/5 hos et medlem af klubben. Medlemmet bliver overdraget ejerskabet.
Klubben afholder udgiften til SEGES på ejerskifte. Inden for de første 3 mdr. afholder vi udgifterne til
aflivning og DAKA hvis han ikke kommer på ret køl.
Julie melder ud offentligt til underviserne og facebook.
Evt.
Søren vil tilkoble en vandslange til vandsprederen oppe ved den indhegnede bane, så elevbanen kan blive
optimeret.
Konkret opgaveliste på facebook, så vi kan få hjælp til vedligeholdelse. Rikke laver oplæg.

