Bestyrelsesmøde d 20/12-17

Fremmødte: Helene, Cecilie, Malene, Annebeth, Inger, Maja

1: Godkendelse af referat fra sidste møde
Ingen kommentarert
2: Opfølgning på aktiviteter (kort)
-

-

-

Naturens Forhindringer hos Christina Kjelsmark
o Hyggeligt. 4 fra klubben var mødt op. Christina vil gerne lave et
TREC-stævne. TREC udvalget tager kontakt
Juleridt
o Hærværk blev vendt. Opfordring med ”Privat – Adgang Forbudt”
skilte. Bortvisning blev diskuteret. Afventer et evt svar fra
Distanceudvalget
Juletur
o 2 ryttere red en anden rute, uden at Master fik besked.
Beskeden kom ikke videre op gennem rækkerne. 1 rytter red
stærkt forbi hele flokken og Master hvilket gav lidt postyr.
Løsning: Hele holdet skal stoppe når der er noget, så Master får
besked. Mere info før turen så alle er klar over procedure

3: Kommende aktiviteter (kort)
Champagnegalop – Hvor? Master? Indkøb
Klosterheden. Flest tilmeldte. Inger og Malene er Master. Maja
handler.Kl 13 infomøde til hest. Henvises til sikkerhedsreglerne
Generalforsamling – Kort opdatering!
Punktet udsættes til næste møde
Agility-forhindringer skal repareres og flyttes. Evt betale en for at reparere
dem. Cecilie spørger Marian. Evt mellem jul og nytår
Agility og TREC deles om træningdage. Start januar.
7/1: Agility start. 21/1 TREC start. Hos Stald Viborg. 40,- Ikkemedlemmer, 20,- medlemmer
27 januar afholder Helle Vistisen TREC stævne.
4: Rom Ridt
Kort gennemgang – officials, møder. Der mangles en hjælper-koordinator!
Udvalget sætter en dato for et nyt møde

5: Kontingentstruktur DRF
Kort gennemgang af den nye struktur. VEST kommer til at spare lidt
penge.
Til GF skal der være en kort gennemgang af den nye struktur, samt en
gennemgang af opsætningen på vores kontingent
Til næste repræsentantskabsmøde vil vi gerne have en bedre uddybning af
DRG Go, DRF Live og Equipe-problematikken!
6: Medlemsliste
Helene bekender sine synder! Vi vil gerne have en bedre opdatering på
medlemslisten online
7: Økonomi i klubben!
45.000,- på kontoen pt. DRF skal ikke betales før februar
Kontingent. Evt ændre struktur på den så man kan tilmelde sig i december
og for et ekstra beløb få december og det kommende år med.
Vedtægstændring
En sen mail fra kommunen vedr tilskud til træner/leder uddannelse. Ingen
har været på et betalt kursus i år. Dog har der været et breddeaktivitetskursus, hvor vi kan trække kørsel.
Fået en samlet regning på stævnekassen (distance) som så skal fordeles
på de forskeliige stævner
Der er lidt udikkerhed om gebyret til FEI
Regnskab fra de forskellige arrangementer skal indsamles! Indsamling af
kvitteringer fra året
8: Spørgeskema??
Gennemgang af spørgsmål. Maja sætter noget op
9: Terrænspring
Cecilie og Malene kontakter Renee
10: Andet
Ny klub – Basselbjerg Rideklub. Har vist brugt DRF stævneprogrammer til
et stævne, med påstand om køb af rettigheder.Malene vil kontakte Dorte
Nørskov for at høre om dette er rigtig
Champagnegalop – vi sender invitationer ud på FB. Vi vil gerne vise
klubben, rideruterne og det vi kan frem!
Vi skal have sendt nogen på kursus i 2018. Ellers kan vi risikere at miste
tilskud fra kommunen. Også et plus for klubben med ekstra uddannelse

