BESTYRELSESMØDE
TORSDAG DEN 30 AUGUST 2018
KL 18.30 – 22.00
Hos:
Lars Jensen
Lysgårdvej 48
7470 Karup
REFERAT
Møde indkaldt af:

Formand Søren Møller

Deltagere:

Søren, Anette, Joan, Marianne, Lars, Jette, Helena

Afbud:

Ingen

1.
Godkendelse af sidste referat

Referatet er godkendt.

2.
Økonomi

Vi har modtaget 25.000 Kr. fra DGI. Anette har lavet budget, så vi har
overblik over, hvor lidt klubben reelt behøver at låne – umiddelbart har
vi fået tilsagn til 125.000Kr over 1-2år.
Vores nye konti i SparNord er under oprettelse; Byggekonto (til styring
af økonomien der vedrører klubhusbyggeriet), Driftskonto (Klubbens
almene økonomi) og en konto til Mobilepay.
Banken skal, ud over ID fra hele bestyrelsen, have underskrifter fra alle
– dette kommer inden for kort tid. Billede ID sendes til Anette.

3.
Nyt fra udvalgene

Seniorudvalg: Aktivitetsdagen er så godt som klar. Aftentur ved
Hampen Sø og Kongenshus tur var begge en kæmpe succes; glade heste
og mennesker, ingen brok – det var så dejligt at afholde en tur, hvor der
er lutter gode miner og positive mennesker.
Bladudvalg: intet nyt – sidste blad var rigtig godt, stor ros.
FOK: Har med meget kort varsel anmodet om afholdelse af et bidforedrag, med et estimeret underskud på 350-450 Kr. Bestyrelsen kan
ikke acceptere et kalkuleret underskud af denne størrelse, og der
skrives til FOK med forslag til, hvordan de kan minimere underskuddet
(højere mindste deltager antal og højere deltagerbetaling), såfremt de
ønsker af afholde foredraget.
Børn & Unge: Vi savner aktivitet fra Børn og Unge udvalget. Muligvis
kan flere unge få øjnene op for Nökkvi, hvis vi f.eks. lægger gamle
Nökkvi-blade ud til Bent, som de unge og deres forældre gratis kan
læse/tage med hjem?
Stævneudvalg: 2 stævner tilbage i denne sæson

4.
Klubhus

Anette og Søren skal til møde på det ny Havredal, for at få nedskrevet
aftalerne med skolen, bl.a. deadlines for byggeriets afslutning. Der vil
fremadrettet blive afholdt månedlige møder, hvor evt. udfordringer kan
blive vendt. Skolen er klar over udfordringen med byggedatoerne, idet
vi allerede er lidt bagud ift. hvornår bygningen skal stå færdig for at vi
kan modtage fondspengene.
Der er mange betingelser/krav om dokumentation på b.la. frivilligt
arbejde og kvitteringer for div. ting. For at vi ikke skal miste tilskud er
det yderst vigtigt at der køres efter LAG/ LOA’s regler. Helena hjælper
Joan med at få læst op på betingelser/krav.

5.
Hjælp til Aktivitetsdagen?

Helena skaffer 3 små gaver til hhv. 1. 2. og 3. pladsen.
Helena, Marianne og Anette kommer og hjælper på dagen (der er flere
hjælpere).

6.
Hjælp til Sensommerstævne?

Der er styr på de forskellige arbejdsopgaver – frivillig hjælp på selve
dagen er naturligvis mere end velkommen.

7.
Evt.

Hubertusjagten 2018: Marianne undersøger om der er mulighed for at
den afholdes i Kompedal. 12-13km riderute med ca. 24 spring og et
godt sted til opløbsridt skal findes. Marianne og Joan mødes i Kompedal
og kigger på faciliteterne, samt potentielle rideruter. Hubertus afholdes
4/11 (første weekend i november).
Baneansvarlig & Stævneudvalg: Der skal laves en Baneplejedag torsdag
20/9 inden der afholdes stævne lørdag 22/9. Anette skriver det i
kalenderen og Søren laver facebook opslag. Klubben giver selvfølgelig
øl/vand til alle hjælpere.
Forslag: til Generalforsamlingen skal der udpeges et Baneudvalg, hvis
opgave vil bestå i, at undersøge mulighederne for at få støtte til en
opgradering af belægningen, idet den eksisterende er ved at være
nedslidt. Vedligehold og arbejdsdage på banen vil ligeledes falde under
dette udvalg.
Når der arrangeres ture i Nökkvi er det vigtigt at tempo, distance og
gangarter oplyses i beskrivelsen af turen. Det er meget vigtigt at
forventningsafstemme med deltagerene både i opslag omkring turene,
samt inden der rides ud. Selvfølgelig skal der tages hensyn til forskellige
holdninger til turridning, men dette gøres også nemmere, når tempo/
distance er oplyst ved tilmelding.

8.
Kommende bestyrelsesmøder

Næste møde er 11/10 hos Jette
Sidste møde inden GF er 22/11

