Referat af bestyrelsesmøde d. 28. januar 2020 hos Annebeth – planlægning af GF 2020
Vi gennemgik dagsordenen som følger:
Dato: Fredag d.21/1 2020 kl. 18.00 (fællesspisning)
Generalforsamlingen starter kl. 19.00.
Sted: Naturskolen Kjærgaard Mølle, Kjærgaardsmøllevej 5, 7600 Struer
18-19: Spisning (NB: kræver tilmelding! Der kommer opslag på Facebook)
19-22: Ordinær Generalforsamling
22-01: Klubhygge på højt plan!

Efter middagen serveres kaffe, kage, sodavand, øl og snacks.
Dagsorden ifølge vedtægterne:

1: Valg af dirigent og referent.
Dirigent: Maja Flarup
Referent: Lene Jakobsen
2: Bestyrelsen aflægger beretning.
Udvalgene sender billeder – sende besked til dressurudvalget, junior
Patricia vinder af ranglisten
VEST vinder næsten alle placeringer i PTV-finalen i 2019 – 5 ud af 8 placeringer
Gennemgang af billeder..
Faktiske tal fra DRF
3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. v/Helene Flyvholm
3a: Budget for 2019 fremlægges v/ Helene Flyvholm
Vi prøver at kontakte DRF vedr. kotyme med stævner med egne regnskaber! Inger kontakter
Skal aktiver til og indregnes i regnskabet??
4: Fastsættelse af kontingent for 2020.
Bestyrelsen forslår samme kontingent 200,5: Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen har ikke modtaget forslag fra medlemmer.
Gennemgang af indmeldelse og udmeldelse!

6: Valg af formand.
Formanden er ikke på valg
7: Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.

-

Næstformand Cecilie er på valg og modtager genvalg
Inger Skov modtag valg i 2019 og er derfor ikke på valg

-

Helene Flyvholm er på valg og modtager genvalg

-

Helene Wengel er på valg og modtager genvalg

8: Valg af suppleanter til bestyrelsen.
- 1. suppleant Anja Sørensen er på valg og modtager genvalg
- 2. suppleant Jan Stougaard valgt I 2019 og er ikke på valg
9: Valg af juniorudvalg
-

Britt, Lecia og Anne-Sophie er på valg. Inger spørger om genvalg

-

Britt og AS ønsker ikke genvalg

-

Vi mangler at høre fra Lecia

10: Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
-

Annebeth Abrahamsen er på valg og modtager genvalg

-

Dorris Mikkelsen er på valg ?? Annebeth spørger om genvalg

-

Anja Sørensen er på genvalg og modtager genvalg

11. Sammensætning/oprettelse af de forskellige udvalg.
Herunder aflægger udvalgene beretning.
-

TREC v. Helene W. Udvalget består af Malene Møller, Helene Wengel, Helene Flyvholm

-

Arbejde fra jorden / Agility v. Inger Skov. Udvalget består af Inger, Cecilie, Annebeth, Dorris

-

Distance v. Inger. Udvalg består Inger, Cecilie, Annebeth.

-

Rideture v. Cecilie Næss Damm, Udvalget består af Cecilie og Inger

-

Kørsel og rideruter v.Jan Stougård. Udvalget består af Jan, Maja og Verner

-

Fest v. Maja Flarup. Udvalget består af Cecilie, Marianne og Maja

-

Spring v. Cecilie. Udvalget består af Cecilie og Annebeth

-

Dressur v. ??. Udvalget består af Mette Grønkjær, Marianne Lykke, Tina Neill, Rikke Viborg,
Birgitte Christensen. Maja spørger efter beretning

-

Kvadrilleudvalg?? Charlotte Emtkjær og Birgitte Christensen. Maja spørger efter beretning.
o Kvadrilleudvalget har valgt at lukke ned.. Maja har fået kort referat

Nyt udvalg: Rideruteambassadørerne!
Spørges om der modtages genvalg
Opfordres til at oprette en fælles messengergrupper!

12. Valg af distrikstrepræsentant

Helene Wengel er på valg og modtager genvalg
13: Eventuelt.
-

Stævnemanual

-

Kurser til medlemmer. Se gerne på Go

-

Bytræning. Plan for 2020

-

Generelt tak til hjælperne! Og alle stævnearrangører!

-

Championatslisten v Helene. Helene sørger for vandrepokal og gavekort til Freka

-

Aktivitetslisten v Helle. Helle har selv styr på listen

-

Revurdering af de to lister! Hvad skal vi fremover??

-

Webshop og præsentation af tøj

-

Kursus med Kristian Madsen

-

TRECbanen

-

Distancecup. 2 forslag. Kan de evt arbejder sammen om en samlet Cup??. Helene W spørger
Rikke og Maja spørger Patricis

-

Hjælperkort! Stempelkort som hiver en bonus efter 10 hjælperdage

-

Kalender 2020

-

Vi skal huske at hygge os med hestene

Efter generalforsamlingen vil der vil være klubhygge og snak.

Næste bestyrelsesmøde er onsdag d marts kl 19 hos Maja

