Mødereferat HARK

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

Morten Mikkelsen
Morten Mikkelsen, Peter Glans, Josefine Gade, Jeanette Olesen, Christian
Islev-Andresen, Dorthe Høgh og Anne-Mette Simonsen
Bestyrelsesmøde
Den 13. januar 2016
Rytterstuen
Morten Mikkelsen
Anne-Mette Simonsen
Onsdag den 3. februar 2016 kl. 19.00

Godkendelse af referat:

Referat fra generalforsamlingen blev godkendt.
Kopi opsættes på hjemmesiden.

Konstituering af bestyrelse:

Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Partsudvalg:
Undervisningsudvalg:
Stævneudvalg:
Anlægsudvalg:
Oplysningsudvalg:
Sponsorudvalg:
Webudvalg:

Nyt fra formanden:

Morten har kontaktet Linda Haahr og fundet en afklaring med hende vedrørende den resterende del af handicapundervisningen.

Morten Mikkelsen
Christian Islev-Andresen
Anne-Mette Simonsen
Anne-Mette Simonsen
Jeanette Olesen
Jeanette Olesen
Josefine Gade
Peter Glans
Sættes indtil videre på ”stand by”
(Rikke Buhl-Christensen)
Christian Islev-Andresen

Natur- og Miljøklagenævnet har oplyst, at sagsbehandlingstiden kan være på til
6 måneder.
Klager kan tilbagekalde deres klage, og vi vil derfor forsøge at komme i dialog
med klager.
Morten og Anne-Mette har tidligere i dag deltaget i et infomøde på kommunen
om tilskudsordninger 2016.
Det blev herunder nævnt, at børneattester skal fornys efter et af bestyrelsen
fastsat tidsrum.
Morten undersøger, om rideforbundet har retningslinier vedrørende dette.
Som drøftet på sidste bestyrelsesmøde skal klubbens forskellige reglesæt
gennemgås og opdateres.
Dorthe tilbød at se det igennem og komme med et oplæg til næste møde.
Den aftale, der i sin tid blev indgået med Nørhald kommune om fuld betaling af
klubbens elforbrug, er nu blevet annulleret af Randers kommune.
Dette har medført en regning på godt 13.000 kr. til tilbagebetaling af for meget
udbetalt tilskud i 2014 vedrørende elforbrugende apparater.
Fremover er vi omfattet af de almindelige tilskudsregler.
Ejendomsskatten er fortsat dækket i henhold til den tidligere aftale.

Kassereren:

Dorthe og Heidi har tilbudt at hjælpe med opstart af regnskabsdelen i
Conventus.
Det blev aftalt, at Anne-Mette indkalder til et møde hurtigst muligt.
Christian ønsker også at deltage.

Undervisningsudvalget:

Rebecca Bachhausen er ansat som ny underviser om torsdagen.
I lørdags blev der afholdt møde i undervisningsudvalget.
Der vil fremover blive holdt udvalgsmøde hver 3. måned.
Der er 2-3 ledige pladser om torsdagen.
Tai har været halt i et stykke tid, men er i bedring.
Der mangler en stor pony eller lille hest til de større elevryttere.
Som tidligere drøftet bør det overvejes, om det er tid til udskiftning i ponyholdet.

Partsudvalget:

Kristine har opsagt sin part på Flicka pr. 1. februar.
Der er derefter ledige ¼- eller ½-parter på alle ponyer.
Der er planer om ryttermærke-undervisning i februar/marts.
Karin er tovholder på dette.
Det er vedtaget, at klubben indkøber en klipper.
Jeanette og Karin er i gang med at undersøge udvalget.

Juniorudvalget:

Josefine oplyste, at udvalget har holdt 3 møder.
De har planlagt et fastelavnsstævne den 27. februar 2016 med både dressurog springklasser.
De har desuden planer om diverse ”hyggearrangementer”.
Josefine har påtaget sig at hjælpe udvalget, men som udgangspunkt skal de
selv stå for planlægning af de ønskede arrangementer.

Stævneudvalget:

Josefine oplyste, at hun og Dorthe skal til møde om stævnetildeling den 14.
januar 2016.
Vi har indtil nu fået tildelt et pony-distriktsstævne i spring den 21.-22. maj og et
heste-distriktsstævne i dressur den 3.-4. september.
Josefine redegjorde for tanken om at afholde distriktsstævnet i maj som ”Jysk
forårscup” eller ”Jysk sommermesterskab” med høje doteringer. Dette giver
forhåbentlig positiv opmærksomhed og trækker mange starter, hvilket gerne
skulle komme klubben til gavn ved fremtidige stævner. Dog medfører det også
en større økonomisk risiko end de sædvanlige stævner.
Der var tilslutning til at arbejde videre med planen.
Når et stævnegebyr skal tilbagebetales som følge af framelding, er der ifølge
reglementet en tilbagebetalingsfrist på 14 dage.
Der var enighed om, at vi også lejer en pølsevogn til de kommende stævner.
Dette fungerer godt for hjælperne, og det præsenterer sig bedre for kunderne.

Anlægsudvalget:

Peter oplyste, at der er kørt knust beton i mudderet på folden.
Christian gjorde opmærksom på, at det kan være nødvendigt at køre et lag
stabilgrus over, da han har erfaring for, at den spidse beton kan medføre
hovbylder på hestene.

Peter har saltet halbunden.
Den første container er blevet leveret og står nu ved siden af sekretariatet.
Snerydning blev drøftet.
Det blev besluttet, at der bestilles sand, som kan spredes i tilfælde at tyndt
snelag.
Kristian Thegen har bedt om, at møddingen stakkes bedre op.
Jeanette videregiver dette til parterne.
Dorte foreslog, at opslagstavlen males og tilbød selv at gøre det.
Der var tilslutning til forslaget.
Webudvalg:

Det blev aftalt, at der skal udsendes nyhedsmail én gang om måneden.
Hvert udvalg har ansvar for at levere det materiale, de ønsker at få med i
nyhedsmailen.
Fristen for indlevering er den 15., således at nyhedsmailen kan udsendes den
20.
Det er desuden de enkelte udvalgs ansvar, at hjemmesiden indeholder
relevante og opdaterede oplysninger om deres område.
Det blev aftalt, at tilføjelser eller rettelser til hjemmesiden sendes til Christian,
hvorefter han opdaterer indenfor 5 dage.

Sponsorudvalget:

Toftegårdens Rideudstyr har tilbudt en rabatordning på 10% til klubbens
medlemmer samt 20% rabat på køb af udstyr til elevponyerne mod, at de kan
hænge et reklameskilt op i hallen.
Dette blev drøftet.
Der var enighed om, at Land&Fritid i så fald skal informeres først, samt om at
Toftegården selv skal levere skiltet.
Admark er ikke længere sponsor, og skiltet i hallen skal derfor tages ned.
For at opfylde sponsoraftalen med OK mangler der oprettelse af 3 nye
benzinkort.

Nye opgaver:

Josefine gjorde opmærksom på, at taget bør repareres, da der kommer sne
ind.
Peter bemærkede, at snoren til juletræ og fastelavnstønde, som fejlagtigt blev
taget ned sammen med juletræet, kan sættes op igen ved samme lejlighed.

Evt.

Det blev besluttet, at der afholdes bestyrelsesmøde den 1. torsdag i hver
måned kl. 19.00.
På grund af distriktsrådsmøde holdes næste møde dog onsdag den 3. februar
2016.
Der afholdes åbent hus den 16. august 2016.
Generalforsamlingen afholdes den 23. november 2016.
Josefine efterlyste en langsigtet plan over, hvor vi som klub vil hen.
Det blev besluttet, at vi drøfter visioner under næste møde.

