Referat Bestyrelsesmøde d 10/1-2018
Planlægning af Generlforsamling!
Tilstede: Jan, Cecilie, Jens, Annebeth, Maja
Der aftales at vi møder op når vi kan. Maja tager imod nøglerne. Dem der kommer senere, hjælper med at
rydde op bagefter.
Spisning kl 18-19:
Cecilie bestiller mad hos Vemb Slagter. Ca det samme som sidste år. Cecilie spørger veninde om hun vil
købe øl, vand og vin med fra tyskland. Maja medbringer resterende champagne fra Champagnegaloppen.
Kaffe: Malene
The: Maja (er i Rom Ridtet-kassen)
Kage: Malene og Cecilie
Snacks: Cecilie
Tilmelding via sms til Cecile. Mobilepay 159,Generalforsamling ifølge vedtægterne:
Dirigent: Maja
Referent: Cecilie spørger Rikke Hauge
Regnskab/Budget: Helene
Der skal indhentes regnskaber fra de forskellige ridt
Fastsættelse af kontingent: Helene
- Helene undersøger om pga den nye struktur, det stadig holder med vores nuværende
kontingent.
- Helene gennemgår den nye kontingentstruktur, samt opbygningen af vores eget
kontingent
Indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring §7. For 100,- ekstra kan man få kontingent for
december i indeværende år, samt det kommende år. Maja laver en formulering
Valg af formand:
Cecilie fortsætter
Valg af Bestyrelse:
Malene fortsætter som næstformand (ifølge Christinas valgperiode)
Jens Holgaard er på valg- Ønsker ikke genvalg. Cecilie spørger Rikke Hauge
Helene er på valg. Ønsker genvalg 😊
Valg af suppleanter:
1 suppleant er på valg. Maja spørger Anne Oster, samt laver et FB-opslag!
Juniorudvalg:
Maja spørger Amalie (ønsker ikke genvalg) og Britt om de ønsker at fortsætte.
Maja spørger Christoffer om han har lyst til at træde ind i juniorudvalg
Kontaktperson bliver Maja
Revisor:
Annebeth fortsætter. Ole?
Maja spørger Dorris om hun vil fortsætte som suppleant

Udvalg:
De forskellige udvalg opfordres til at komme med oplæg. Maja laver opslag på FB
Malene: TREC
Inger: Agility
Distance: Annebeth
Rideture: Cecilie
Sommerfest: Cecilie og Solveig
Spring/jagt: Karina (Maja spørger)
Dressur: Julie (træder ud af klubben)
Kørsel og RIderuter: Ole, Jan og evt Verner
Distriktsrepræsentant
Anja Sørensen ønsker at fortsætte
Evt:
-

Spørgeskema. Vi gennemgik kort besvarelserne
Info om ekstra 10 kr til stævnedeltagelse
Info om logoer
Maja laver en kalender for 2018

Vi fastlagde begivenheder for 2018:
Pinsetur 20/5
Lyserød Lørdag 6/10
Juletur 9/12
Champagnegalop 29/12
Isenbjerg ridt, Feldborg Ridt, Frederikshåb Ridt, Vendelbo Ridt, Rom Ridt
Genåbning af Rideruter:
Forslag til dato er 5 maj
Mødested ved Korsvejhus
Maja sender mail til Janni
Punkter til næste bestyrelsesmøde
- Alle udvalg – eller som minimum juniorudvalget inviteres med til mødet. Bestyrelsen kan
evt mødes lidt før – og udvalgene komme en time senere
- Udforming af manual for at være steævnearrangør i VEST. Hvad forventer VEST?
- Kan vi blive en rideklub under Dansk Handicap Forbund?

