AABENRAA RIDEKLUB MØNTERHØJ
Mødet i bestyrelsen onsdag den 29. august 2018 kl 19:30
Deltagere: Solvejg, Lisbeth, Annette, Anette, Nadia og Hans Henrik

1.

Mønterhøjvej
Sønke kom til og redegjorde for behovet for at udvide og renovere strækningen fra
Enemarksvej op til Mønterhøj og for samtalerne med kommunen derom. Hans Hinrich
Matzen har tilbudt at lægge jorden til. Bad klubben overveje eventuelt at bidrage med at
afholde nogle af udgifterne til en rendegraver med fører, når klubben alligevel skal leje en
sådan.

2.

Halbunden
Mangler hårdt at blive vandet. Aftalerne med de der skal udføre opgaven har ikke haft tid
endnu.

3.

Banen med strandskaller
Der leveres flere skaller til oktober, så banen kan gøres færdig. Der skal bruges en
rendegraver. Vi prøver at kombinere med udbedring af Mønterhøjvej, jfr. pkt. 1.

4.

DHL Løbet den august torsdag 23. august
Alt for få hjalp til. Hvilket er en skam, fordi der blev ydet en timeløn pr. hjælper. Kun ca.
6 – 8 hjalp til. Drøftet hvordan vi får flere med næste år. På næste generalforsamling skal
opgavens sælges ligesom der kan holdes et eller flere medlemsmøder for at oplyse om
opgaven. Hvis folk tror, det er en stor anstrengende opgave, skal den misforståelse fjernes.
Det skal oplyses at børn tæller med. Konkluderet at det vil være godt at satse på, at vi
tager opgaver om onsdagen.

5.

Arbejdsdag
Pt. fastsat til den 29-9. Solvejg kan ikke. Derfor spørge Sønke om han kan tage
tovholdertjansen.
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6.

Springstævnet i oktober
Sønke har oplyst, at der mangler lidt materiel. Besluttet at bevillige op til 6.000 kr. og
bemyndige ham til at foretage det nødvendige indkøb på klubbens vegne.

7.

Opgavefordeling
Hallen vil gerne have oplysning om hvem hallen kan henvende sig til i anliggender
vedrørende banerne og banekort samt bygningsforhold.
Det kan oplyses Viggo, at Solvejg tager sig af banespørgsmål, Anette af spørgsmål
angående banekort og Lisbeth, hvis der skal gives oplysning til hallen om spørgsmål
vedrørende bygningerne.

8.

Visionsmøde med hallen
Fastsat til den 31. august. Kun to fra halbestyrelsen kan deltage. Vi aflyser derfor mødet
og finder et tidspunkt hvor ”hallen” kan. Vi drøfter det med hallen på næste fællesmøde.
Til fællesmødet kunne en fra DRF inviteres til at deltage og komme med et oplæg om et
ridesportsemne. Dato for fællesmødet kunne være fredag den 9. november 2018 kl. 18:30
i rytterstuen. Nadia bestiller mad hos Gourmethuset. Solvejg taler med en fra DRF. HH
sørger for indkøb af drikkevarer. Lisbeth og Anette sørger for borddækning. HH beder
hallens bestyrelse afsætte den 9-11.

9.

Eventuelt
Intet

10.

Næste møde
Næste bestyrelsesmøde er den 10. oktober 2018 kl. 19:30.

Hans Henrik

