AABENRAA RIDEKLUB MØNTERHØJ
Mødet i bestyrelsen den 11. april 2018 kl 19:30

Deltagere: Solvejg, Anette, Lisbeth, Nadia, Annette og Hans Henrik

1.

Peter
Det er aftalt med Peter, at han har ansvaret for frostsikring af vandingsanlægget og ingen
andre må ”blande sig” i det. I øvrigt vil klubben som hidtil efter behov gøre brug af Egvad
’s Multiservice (Peters søn) til småopgaver.

2.

Fiberbund
Solvejg har foretaget nogle undersøgelser af hvad det vil koste at etablere en bund med
et fibertoplag. Der er modtaget to prisoplysninger. Et lydende på kr. 181.250 og et på kr.
145.000. De to tilbudsgivere vil løse opgaven på lidt forskellig måde og sidstnævnte tilbud
indebærer at noget af arbejdet skal udføres af klubben hhv. at klubben skal betale andre
for det. Som en tredje mulighed har Solvejg indhentet oplysninger på en ”gør det selv”
løsning som vil koste kr. 100.000.
Efter omstændighederne besluttet at redegøre nærmere for de tre løsninger på et
medlemsmøde og indhente deltagerne synspunkter om hvilken løsning, der skal vælges
forinden en beslutning træffes.
Medlemsmødet afholdes i rytterstuen den 25. april 2018 kl. 19.30. Alle medlemmer
inviteres pr. e-mail. Efterfølgende samles bestyrelsen for at træffe beslutning.

3.

Skaller og flis
Der er købt skaller og flis med henblik på at udlægge det på de udendørs baner, som
efterhånden er i en ret dårlig forfatning.
Viggo har imidlertid på Hallens vegne foreløbig tilkendegivet, at man ikke ønsker, at
klubben udlægger materialet på banerne.
Inden der træffes beslutning om hvordan der skal disponeres over det indkøbte, afventes
om Hallen vil ændre holdning. Mail derom blev på mødet sendt til Hallen.
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4.

Arbejdsdag
Næste arbejdsweekend er sidste weekend i maj. Der skal males spring og Nadja
organiserer det. Næste arbejdsdag er den 17.6. Der skal gøres klar til junistævnet.
Begge arbejdsdage oprettes på Facebook som begivenheder. Stævneudvalget må så
oplyse, hvilke opgaver der ønskes udført.

5.

DHL Løbet den august torsdag 23. august.
Solvejg mødes på tirsdag med Per Husmann, løbets arrangør. Klubben vil gerne stille med
et antal medlemmer, som kan hjælpe med løbets afvikling. Der er opgaver både før og
efter den 23. Det skulle derfor være muligt at tjene nogle penge til klubben. På
medlemsmødet den 25. april vil Solvejg oplyse om, hvad klubben kan få lov at deltage i,
og hvor mange hjælpere vi skal stille med.

6.

Møde med Hallen
Hallen inviteres til et fælles møde den fredag den 31.august 2018 kl. 17. Vi vil forinden på
et bestyrelsesmøde udfærdige en dagsorden for mødet med Hallen.

7.

Udvalgene
Juniorudvalget forsøger at aftale et arrangement med en tysk venskabsklub. Lisbeth er i
færd med at undersøge mulighederne.
Sidste stævne gav et overskud på ca. kr. 9.000.

8.

Torben og Jette
Torben og Jette har købt hus, som de overtager 1. juni 2018. Drøftet hvad det vil betyde
for klubben. Konkluderet, at det, at de ophører med at bo på Mønterhøj, ikke burde få
negative følger for klubbens drift. De fortsætter jo deres arbejde og engagement på
Mønterhøj. På sigt må det dog forventes, at stuehuset vil komme til at bære præg af at
være ubeboet.

9.

Evt.
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Intet.

Den 12. april 2018
Hans Henrik

