Mødereferat HARK

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

Morten Mikkelsen
Morten Mikkelsen, Josefine Gade, Christian Islev-Andresen, Dorthe Høgh og
Anne-Mette Simonsen
Peter Glans og Jeanette Olesen
Bestyrelsesmøde
Den 10. februar 2016
Rytterstuen
Morten Mikkelsen
Anne-Mette Simonsen
10. marts 2016 kl. 19.00

Godkendelse af referat:

Punktet blev udskudt til næste møde.

Nyt fra formanden:

Vi har fået en hjælper, som skal udføre samfundstjeneste i 40 timer.
Han starter lørdag den 13. februar 2016 og skal udføre tagarbejde på
sekretariatet.
Kommunen er i færd med at undersøge ejerskabet på sekretariatet.
Der er indkøbt 3 bokse, som gerne skal opstilles til udlejning inden stævnet i
maj.

Kassereren:

Intet nyt.

Undervisningsudvalget:

Rebecca Backhausen er startet som ny underviser om torsdag, og det går
rigtig godt. Eleverne er glade for Rebecca.
Ryttermærkeundervisningen er startet op.
Der er afholdt 2 klubaftner.

Partsudvalget:

Cecilie Bak har opsagt sin part på Tai med udgangen af februar.
Der er to interesserede i part på Tai.
Camilla Nielsen har fået ¼ part på Seven.
Der er fortsat ledige parter på Flicka, Tulle og Perle.
Der afholdes partmøde den 12. februar 2016.
Tulle har i den seneste tid stået i boks om natten, da hun har tabt sig en del.
Der er taget gødningsprøver på Tai, Seven og Tulle, og de har efterfølgende
fået ormekur.
Tai har været halt siden medio december.
Der er indkøbt en hesteklipper, som skal afhentes sidst i denne uge.

Juniorudvalget:

Josefine oplyste, at udvalget er i gang med planlægningen af fastelavnsstævnet.
De har optalt rosetter og skaffet en fastelavnstønde.

Stævneudvalget:

Alle stævnedatoer er nu godkendt:
27. februar 2016:
Fastelavnesstævne
21.-22. maj 2016:
Pony spring (C-stævne)
11.-12. juni 2016:
Land & Fritid Cup afd. 1 for pony og hest
(D-stævne)
3.-4. september 2016:
Pony og hest dressur (C-stævne)
24.-25. september 2016:
Land & Fritid Cup afd. 2 for pony og hest
(D-stævne)
Stævnet i maj kommer til at hedder Østjysk- eller Kronjyllands Mesterskab.
Doteringerne blev godkendt.
Vi har til samme stævne fået tildelt Nordvestbox-cuppen, dog mangler den
endelig godkendelse fra rideforbundet.
Det er nu afklaret, at det ikke koster ekstra at køre stævnesystemet på 2
computere, når vi har købt én licens.
Det blev drøftet, om championatet skal offentliggøres løbende.
Det blev besluttet, at stillingen ikke offentliggøres på nuværende tidspunkt.

Anlægsudvalget:

Josefine oplyste, at der pt. ikke er strøm i sekretariatet.
Udvalget går snarest i gang med at planlægge, hvor og hvordan de indkøbte
bokse skal opstilles.
Morten kontakter Hesteriet og spørger, om de er interesseret i et møde til
drøftelse af indsigelsen.

Webudvalg:

Christian er i gang med at overflytte medlemslisten til Conventus.
Der udsendes mail til medlemmerne, når de er overflyttet.
Det blev vedtaget, at Klubmodul lukkes for oprettelse af nye medlemmer,
således at nye medlemmer nu skal oprette sig i Conventus.
Jeanette har ønsket, at opsigelsesvarslet på elevundervisning synliggøres på
hjemmesiden.
Anne-Mette sender referater til Christian, som lægger dem på hjemmesiden.

Sponsorudvalget:

Intet nyt.

Nye opgaver:

Dorthe har gennemgået klubbens regelsæt.
Hun oplyste, at rideforbundet har udarbejdet sikkerhedsregler med opfordring
til de krav, der bør være opfyldt. Disse er et godt udgangspunkt, når vi skal
opstille vores egne regelsæt.
Dorte påtog sig at udarbejde udkast til regelsæt. Hun sender disse til de øvrige
bestyrelsesmedlemmer, som bedes læse og kommentere på dem, så de kan
gennemgås til næste møde.

Evt.

Katrine Kaptain har ønsket, at der afholdes sociale ”hyggearrangmenter” i
rytterstuen f.eks. 4 gange årligt, hvor børnene kan komme og tegne eller spille
sammen. Der er flere forældre, der gerne vil hjælpe med dette.

