Bestyrelsesmøde d 30-11-2016
Afholdt hos Næstformand Cecilie, Sdr Stabyvej1, Ulfborg
Fremmødte: Cecilie, Inger, Annebeth (AB), Maja
Afbud fra Malene (syg)
Helene, Jens..

1: Valg af ordstyrer:

Cecilie

2: Godkendelse af referat:

Referat godkendt med følgende bemærkninger:
-

Dato for næste bestyrelsesmøde skal noteres i referatet

-

I referatet skal skrives hvad der besluttes, ikke hvad der forventes at
ske (eks.: i referatet stod at Maje tager affære vedr. ryttermærker.
Maja blev først spurgt et par dage efter bestyrelsesmøde)

3: Meddelelser fra Formanden:
Ingen

4: Kort beretning fra stævnearrangørmødet (distance) og bomtræningskursus:
Inger og Annebeth var til stævnearrangørmøde d 6/11. Samme procedure vedr stævneplanlægning i
distance.
DRF har 100 års Jubilæum og planlægger at afholde DRF Kvalicup. Hvis det kommer op at stå vil VEST
have en rimelig chance. Når vi får mere info skal det meddeles ud til medlemmerne med opfordring
om at deltage.
Derudover er der nye tiltag på tegnebordet vedr. børn og unge i distancesporten. En form for Cup.

Inger til Bomtræningskursus med Pauline Preston. God inspiration og god teori. Evt en mulighed at
afholde et kursus med Pauline i VEST-regi.

5A: Medlemsliste, økonomigennemgang:
Der ønskes et evt konto-kig til formanden.
Stilstand lige pt pga årsskiftet
Løbende velkomst til nye medlemmer på FB-siden
Vi har modtaget tilskud fra kommunen til børn og unge i klubben
Der ønskes en vedtægtsændring vedr udmeldelse! Opsigelse og rykker som normal procedure, men
mulighed for automatisk udmeldelse hvis der ikke bliver betalt til årsskiftet.

5B: Hjemmesiden, Facebook (FB) – regler, opdatering:
Hjemmeside tjekkes og opdateres løbende hvis der er vigtig information

Fb-siden. Vi følger de regler vi aftalte fra starten af og som blev lagt ind på siden. Maja prøver at finde
det fastgjorte opslag frem igen.
FB-siden er ikke en køb/salg side. Det er kun betalende medlemmer der må lave opslag på siden.

6A: Rideture:
Champagnegalop/Juletur d 30/12. Afholdes i Klosterheden, da der er størst mulighed for stor
tilslutning her. Begivenhed laves på Facebook
Cecilie er arrangør. Maja og Malene hjælper med at finde en passende rute

6B: Rideruter:
Lige pt er der stilstand, og det lader vi være sådan. I det nye år laver vi igen arbejdsdage. Vi skal bruge
lidt maskiner til nogen af ruterne, og må søge skoven om tilladelse her.
OBS på mountainbike-ruterne! Inger laver en henvendelse/klage til skoven.
Maja spørger på Mølgård (islændersted) om de vil være med til at hjælpe i det nye år.

7: TREC/ Agility. Stævner og træning:
Agility-træning hos Rikke Viborg. Inger og AB vil prøve at aftale en dag med Rikke hvor der kan
afholdes træning. Udstyr flyttes herud.
TREC. Først træning igen efter agility-stævnet i januar. Evt udstyr flyttes ud til Peter Skikkild hvis vi kan
aftale en ordentlig pris med ham.
Stævne: Afholdes evt sammen med Vestjysk Køreselskab d 6/5. Aftales nærmere med Malene og
Verner Bruun.
Bomtræning også først efter A-stævne i januar.

7B: Breddeaktivitetskursus i Herning:
11/1 kl 18-21
Flere afsted, evt samlet kørsel
AB laver et opslag på FB

8: Generalforsamling (GF):
24 februar
Incl spisning så vi får lidt klubhygge
Der laves en begivenhed på FB herom (Maja), allerede nu så der kan krydses af i kalenderen
Maja skriver mail til Peter Thing ang leje af Naturskolen
Næste bestyrelsesmøde skal kun handle om planlægning af GF.
Alle bestyrelsesmedlemmer forbereder sig inden B-møde. Dagsorden, Vedtægtsændringer,
Forplejning til selve aftenen, beretninger, nomineringer m.m.

9: Ryttermærker:
Endelig udmelding kommer først til januar da vi går ind i julemåneden.
Underviser giver svar i løbet af en uges tid
OK fra dommer!
Sted evt hos Peter Skikkild hvis vi kan få forhandlet en ordentlig pris!
Vi kører samme pris og princip som sidste gang og afslutter med et Klar-Parat-kursus.

10: Eventuelt:
Rosetter til Agilitystævne er bestilt og betalt
Strygemærker – et fastgjort opslag på FB
Evt en undersøgelse i gang på FB. ”Hvad bruger du din Rideklub til?” ”Hvad ønsker du af din rideklub?”
Andre muligheder for ridehal: Jes Rokkjær, Signe Sparlund..

11: Næste Bestyrelsesmøde:
Søndag d 15/1 kl 17
Planlæggelse af GF
Alle forbereder sig inden mødet!!

