AABENRAA RIDEKLUB MØNTERHØJ
Mødet i bestyrelsen onsdag den 29. januar 2020 kl 19:30

Deltagere: Solvejg, Maria, Annette, Pia, Gitte og Hans Henrik

1.

Bemærkninger til seneste referat
Ingen

2.

Meddelelser fra formanden
Der er skiftet bund i den lille hal. Uforudset konstateredes at fast bund ikke ligger særlig
dybt. Derfor er det nødvendigt at støbe en kant, så toplaget ikke skrider ud.
Westphal, der skal planere banerne har ikke haft tid endnu at laserafrette banerne. Den
lille er fin afrettet. Men den store hal trænger.
”Gyllevognen” (=vandingsvogn) er bestilt. Peter har besigtiget og vurderet den som
egnet. Peter har fået fuldmagt til at indkøbe og tilpasse vognen og fremsende en regning
på kr. 60.000, som kommunen har accepteret at yde tilskud til.
Morten har givet tilbud på kr. 7.500 for at etablere en opsamlingsrist med en brønd til
opsamling af vand, som løber ned på skallebanen. Herfra kan der hentes regnvand til
vandingsvognen. Enighed om at acceptere Mortens tilbud.

3.

Økonomi
Regnskabet for 2019 gennemgået og godkendt.
Det er nu muligt på Klubmodul at betale med andre kort end Visa kort.
Klubben får eget Mobile Pay Erhverv telefonnummer.

4.

Rapport fra udvalgene
C stævne planlagt til oktober.
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Sponsorudvalget er i gang. Der er gaver til alle klasser.
Juniorudvalget tager 28.3. til bowling. Udvalget hjalp til julearrangementet.
Programridningskurset planlagt til marts 2020 mangler tilmeldinger. Det skal ske på
Klubmodul. Der betales ved tilmelding.

5.

Den lille hal
Sønke har ønske om at banen ”gennemvandes” og stampes. Det bliver den så, når vi
får den nye vandingsvogn.

6.

Ordinær generalforsamling 2020
Sted: Rødekro Fiskesø
Dato: 3. marts 2020 kl. 19.30
Bestyrelsesmøde med smørrebrød fra Brugsen i Rødekro kl. 18. Gitte bestiller og
henter. Kaffepulver medbringes. Et par flasker vin til værterne (Solvejg sørger for det)
Solveig slår op på FB om nogen vil bage en kage. Gitte indkøber sodavand.
Hans Henrik laver udkast til indkaldelse og spørger Jesper Baungaard angående
dirigenthvervet.
Pia sikrer at Pernille får besked om hvornår pokaler skal være klar.
Forslag til hvem der skal have knokkelpokal imødeses.

7. Kontingent
Der oprettes en ny kontingentgruppe for aktive 65 + medlemmer. Kontingent for disse
bliver 175 kr. halvårligt
Ellers uændret kontingent og kontingentstruktur.
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8. Indvielse af ny halbund
Fredag den 28. februar 2020 kl. 18. For de der har lyst. SE Vækstfonden og andre der
har ydet bidrag m.v. inviteres. Der serveres en pølse og en øl/vand. Solvejg arrangerer.

9. Riders fitness
Maria arbejder med det.

10.Varmepumpe
Gitte har indhentet en række tilbud som hun redegjorde for. Priserne er fra kr. 8.000 til
11.000. Gitte vælger blandt disse efter drøftelse med Viggo og sørger for at bestille
montering.

11.Eventuelt
Intet
29-01-2020 / Hans Henrik

