Bestyrelsesmøde i rideklubben Vestjysk Sports og Terræn Rideklub
d 2. Marts kl 19 hos Christina Smed
Fremmødte: Malene Møller, Cecilie N. Dam, Christina Smed, Jan Stougaard, Maja Flarup, Helene Flyvholm
og Inger Skov.
Pkt 1

Valg af ordstyrer. Maja valgt.

Pkt 2.

Konstituering af bestyrelsen: Formand ,valgt på GF, Cecilie Næss Dam, Næstformand:
Christina Smed, Sekretær: Inger Skov, Kasserer: HeleneFlyvholm, menig medlem: Jens
Holmgård.

Pkt. 3

Godkendelse af referat fra sidste møde. Referatet gennemgået og godkendt. Det aftales at
Annebeth renskriver vedtægterne og disse og referatet skal lægges op på Hjemmeside og FB
–gruppe og sendes til Helene Flyvholm. Helene påpeger at hvis hun skal søge ved kommunen
skal hele bestyrelsen skrive under.

pkt. 4

Godkendelse af referat fra Generalforsamlingen. Bemærkninger til regnskabet vedrørende
bilag skal rettes. Vi aftaler at ved kommmende arrangementer der selv fører regnskab skal
regnskabet være med bilag. og det i afsluttende regnskab til GF skal aktiver, passiver og
balance tydeligt frem stå.

pkt. 6

Hjemmeside og WEB. Annebeth har købt 10 side mere til Hjemmesiden.

pkt. 7

Kommende arrangementer. Agilitystævne: Christina har undersøgt DRF reglement vedr.
breddeaktiviteter og vi skal være opmærksom på ,hesten alde r, sikkerhed eks. ridehjælm og
alle skal være medlem af en DRF rideklub. Christina kontakter DRF for at finde ud af om
heste under 3 år må stille op i klasser hvor de ikke rides.
TREC-stævne i Hjem sammen med kørefolk
Jan Stougaad laver køretræning, trække træstammer i skoven d. 12.Marts
Rideture, der vil igen blive lave onsdags og søndagsture.

pkt.8

EVT. Under mødet blev der drøftet bl.a. kontingent, evt familiekontingent for at tilgodese
dem med mange små børn, dette kan stilles som et forslag til næste generalforsamling.
Desuden drøftede vi deltagelse i arrangementer og stævner af folk der ikke er betalende
medlemmer af klubben. Ved stævner skal deltagere være medlem af en klub under DRF og
ved andre arrangementer skal folk der ikke er medlem af VEST betale ekstra.

Næste møde: onsdag d.19.april 2017 kl 19 hos Maja

Ref. Inger Skov

