Bestyrelsesmøde i rideklubben VEST d. 15.januar 2017 hos Annebeth.
Fremmødte: Malene, Maja, Helene, Cecilie, Annebeth, Inger.
Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Maja, referent: Inger
2. Godkendelse af referatfra sidste møde.
Referatet gennemgået.
Bemærkninger: Kontokig til formanden:dette sættes i værk efter generalforsamlingen.
Velkomst til nye medlemmer på FB gruppen: Helene og Annebeth ordner dette.
Champagnegallop-tur: god tur 11 deltagere
Vedr. Trec træning: der arbejdes stadig på at finde et ridehus til dette
Trec-stævne: planlagt til d. 6. maj
Agility træning og stævne, der er stor interesse for dem
3. Meddelelser fra formanden
Ingen
4. Generalforsamling
a. Forplejning: Cecilie har ansvar for bestilling af aftensmad. Malene køber drikkevarer og
kaffe og kage
b. Gennemgang af dagsorden til GF, herunder tidsplan: og vedtægtsændringer (
Annebeth?) Skriver ændringerne ind i vedtægterne)
c. Beretning : Maja laver billedberetning.
d. Tidsplan: middag kl 18-19, GF kl 19-22, kl 22-01 hygge.
e. Nomineringer: der laves opslag på FB om at man kan nominere (stikke) hinanden.
f. Stævnedeltagelse 2016: der laves opslag om at der kan indberettes resultater.
5. Indkaldelse til Generalforsamling
Annebeth laver teksten og Helene udsender den på mail til medlemmerne.
6. Referent ved Generalforsamlingen og renskrivning af vedtægterne.
Inger sørger for referent og Annebeth renskriver vedtægterne.
7. EVT. Udvalg
Udvalgene skal spørges om de vil aflægge beretning til GF.
Følgende udvalg blev lavet på sidste GF:
aa. Juniorudvalg. Charlotte Flyvholm og Julie Holmgård. (Helene kontakter)
a. Kørsel og rideruter. Ole Hansen, Jan Stougaard og Verner Brun ( Inger)
b. Spring og Terræn. Malene Bille Tveiti ( Inger)
c. Agility. Christina Smed, Cecilie Næs Dam, Annebeth og Inger
d. Distance: Annebeth, Cecilie og Inger. (Annebeth)

e.
f.
g.
h.

Rideture : Cecilie
Festudvalg. Cecilie
Dressurudvalg. Julie Holmgård ( Helene)
Valg af Distriktsrepræsentant, Anja Sørensen, spørges igen (Malene Kontakter)

Helene oplyser at Kommunen har givet tilskud til vores medlemmer under 25 år (? antal a’
? kroner )
Inger foreslår at vi i anledning af DRF 100 år, ved åben rideklub d.26.august laver en ridetur
/køreturi skoven med efterfølgende grill og hygge.
Inger vil holde øje med/sætte sig ind i 100 års tuneringen for rideklubberne.

Ref. Inger

