Dagsorden til bestyrelsesmøde – HIRK
Dato:

10. juni 2015 19.00-21.30

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste bestyrelsesmøde Godkendt
2. Referent: Jacob
3. Gennemgang af økonomi
3.1. Udebanen har behov for et ekstra lag: 8000 + moms som burde være med i
vedligeholdelsesposten i budget. Mia undersøger om en bund af muslingeskaller er
rentabelt.
3.2. Bankaftalerne er ved at falde på plads, men Katrine har fået lukket sin adgang. Den skal
genetableres af hensyn til økonomiafstemning
3.3. Capella er sat til salg. Den er for stor til rideskolen og forventes at kunne indbringe en
sund økonomi.
3.4. Leverandørskift: Økologisk aftale er ved at falde på plads, men detaljer udestår endnu.
Personalet arbejder på detaljerne. Økonomisk er der udsigt til en væsentlig besparelse.
4. Belægningsprocenter m.m.
4.1. Intet nyt, men der er fortsat plads til flere. Ann Christina har tilbudt at hjælpe nogle dage
med opfølgning
5. Personalestatus
5.1. Ny praktikant er startet og skal være på HIRK et par måneder. Den tidligere hjælper
(som var meget vellidt) er pludseligt forsvundet igen.
5.2. Malene R har ikke formelt sagt op, men forventes forsat at gøre det grundet studier. Mie
er vikar i juni for Cora under sygdom.
5.3. Ny PG-træner er i kikkerten
6. Nusseparter: Punktet ikke behandlet. Tages op i august på hestemøderne.
7. Bankstatus, sponsorater, MobilePay
7.1. SparNord er på vej. En kreditering fra Hesteforsikringer er fortsat forsvundet.
Tilsyneladende en forsvundet check.
7.2. Der udestår faktura til den nye Advokat-sponsor. Jacob designer. SuperBrugsen er
tilmeldt. KlubLiv aktiveret. Reklame udestår.
7.3. MobilePay er næsten på plads. Der mangler muligvis et par underskrifter.
8. Klubtøj med logo
8.1. Tages op efter sommerferien. Lisbeth, Mia
9. Klubmodul Jacob forsøger dato i august
10. Stævner
10.1.
Stævne kommende weekend. Der er kommet et par nye forældre på arbejdslisten, så
det burde hænge sammen.
10.2.
HIRK har fået tilladelse til at afvikle distriktsstævne for første gang i efterårsferien
11. Ridelejr
11.1.
Ridelejr 2 gennemføres, men mangler stadig lidt forældrehjælp. 9 tilmeldte.
11.2.
Ridelejr 1: 18 deltagere. Den er på plads. Hjælpere er ved at blive fordelt.
12. Handy

12.1.
Sommerfest/arbejdsdag rykkes til 15/8 for at undgå konflikt med Trekronerdagen.
Handyteamet er tovholdere.
13. Driftopgaver
13.1.
Sommerferieplaner er lavet og rundsendt. Diverse arbejde igangsat eller planlagt
hen over sommeren.
14. Rideskole
14.1.
Undervisning: Intet nyt
14.2.
Uheld: En tur i grusgraven med talentholdet blev lovlig livlig, men gik ellers godt.
Yderligere sikkerhedsforhold overvejes bl.a. at alle yderdøre holdes lukket når der rides
tur. Regler for turridning generelt revideres og gennemgås med underviserne.
15. Eventuelt
15.1.
Oplæg til fremtidig timefordeling mellem ansatte og bestyrelse diskuteret
15.2.
Eneundervisning efterspørges. Mulighederne undersøges
15.3.
Mulighed for at få kompensation for Dan’s engagement i kommunale hjælpere
undersøges.
15.4.
Præmie-podie ønskes til stævnebrug. Produktionshøjskolen, Jacob?
Næste møde: Mandag d. 17. august kl 19, HIRK

