AABENRAA RIDEKLUB MØNTERHØJ

Mødet i bestyrelsen onsdag den 28. august 2019 kl 19:30
Deltagere: Solvejg, Maria, Annette, Pia og Hans Henrik
1. Godkendelse af referat
Godkendt.
2. Meddelelser fra formanden.
Klubben har modtaget kr. 32.000 fra Aabenraa Fritidsråd. For indsatsen ved
Ringriderfesten og DHL forventes modtagelse af ca. 16.000.
Solvej, Sønke og Torben/Jette vil sætte sig sammen for drøfte halplanen med henblik
på at undersøge mulighederne for at minimere gener fra hinandens undervisning.
3. Kasserens økonomipunkt
Budgettet følges for så vidt angår udgifterne. Der er ekstra indtægter fra fritidsrådet,
ringriderfesten og DHL.
4. Rapport fra udvalgene
Det går trægt med at holde gang i især aktivitetsudvalget, som skal anmodes om lave
en ridesportsaktivitet på et tidspunkt. Pia overbringer denne anmodning.
Pia vil deltage i temadagen den 16. september 2019 om rekruttering og fastholdelse af
frivillige i foreninger. Derpå drøftes ”hvad der kan gøres for at øge medlemmernes
villighed til at hjælpe til på arbejdsdage o.s.v.
5. Muslingebanen
Besluttet at de ekstra midler nævnt ovenfor samt et af fritidsrådet yderligere i udsigt
stillet tilskud på kr. 25.000 anvendes til at gøre muslingebanen færdig i løbet af
september.
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6. Depot i laden
Vognen med springmateriel har ”nogen” kørt ud af laden, og det nymalede materiel er
nu udsat for vind og vejr. Solvejg ordner med Viggo og Sønke, at der skal reserveres
plads til klubbens materiel.
7. Udvalgene
Uden konklusion drøftet om antal medlemmer i nogle af udvalgene skal begrænses.
Solvejg meddelte, at hun fremover ikke vil sørge for, at klubben stiller med arbejdskraft
til ringriderfesten og DHL. Især til sidstnævnte, hvor aflønningen er efter indsats (antal
hjælpere) er det vanskeligt at få folk til at møde op.
Besluttet at ungdomsudvalget fremover får opgaven med (og ansvaret for) at skaffe
hjælpere til DHL løbet – hvis klubben igen spørges.
Besluttet at aktivitetsudvalget får til opgave at organisere hjælpere til ringriderfesten,
hvor der typisk skal bruges folk i baren.
8. Forslag fra et medlem
Solvejg redegjorde for et forslag fra et medlem til nogle regler for springridning i hallen.
Bestyrelsen fandt efter en drøftelse, at der ikke skal opsættes sådanne regler. Noget af
det foreslåede kunne tiltrædes, men ”gav sig selv” noget andet kunne ikke tiltrædes.
Forslaget var i øvrigt ikke motiveret.
9. Mødet med hallen
Dagsorden for mødet:
1.

Visionen for Mønterhøj.
Drøfte hallens egne planer … hvordan de tager hensyn til klubbens …

2.

Lejeforhøjelsen

3.

Fælles arbejdsdag (herunder spm. om håndtering af affald)

4.

Fællesspisning med fortsatte drøftelser …
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Maria bestiller maden hos Gourmethuset - kuverter i niveau kr. 200,- Hvidvin har vi.
Øvrige drikkevarer tager man selv med. Maria overvejer, om hun lægger hus til, ellers
er det i klubhuset.
5.

Arbejdsdag 21.9.2019
Opgaver der skal udføres:



Dressurhegn skal tages ned og sættes ind.



Rydde op i laden



Gøre klar til stævnet i den følgende weekend hvis der er et
behov

Solvejg laver opslag om afhentning af ”ejendom” inden 21.9. idet efterladenskaber eller
smides væk. Maria printer et antal kopier af dette opslag, som sættes op på Mønterhøj.
10. Evt.
Intet.
11. Næste møde
Næste bestyrelsesmøde er den 23.10.2019 kl. 19.30

09-09-2019
Hans Henrik

