BESTYRELSESMØDE
Tirsdag. 9. oktober 2018 kl. 19.00 – 21.30
Ordstyrer: Lærke Andersen
Referent: Lise-Lotte Holmgreen
Varme, Kaffe & The: Henriette S. Christensen
Afbud: Susan Dahlquist
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Ordstyrer

Er der punkter til evt.
• Næste møde den 7. november flyttes til torsdag den 15.
november
• Kontaktperson på Sporti skal ændres, så Jørgen ikke længere
bliver kontaktet (Linda tjekker modtagere på infomailen)
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Formand Lærke

Opfølgninger fra sidst:
• Førstehjælpskursus:
o Hvad endte det med ift. pris?
Hvis Poul ikke ønsker penge, kan vi evt. købe en
kurv med forskelligt lækkert.
•

Følshow:
o Der er ikke mange deltagere. Hvad kan vi gøre?
Minimum antal deltagere (20) er i mellemtiden nået.
Max antal deltagere er 35.

•

Pasbane:
o Tilbud på renovering af pasbane:
o Hvad sagde DI ift p-spor? Generelt om reglerne for
pasbane?
Der er ingen planer om at ændre kravet til 6 meter
ifølge FEIF, men flere ryttere vil gerne have et
bredere spor. Bestyrelsen vil derfor ikke prioritere en
udvidelse på nuværende tidspunkt.
o Carsten: snakket med Rasmus omkring pasbane?
Rasmus vil ikke være interesseret i at lægge jord til
en udvidelse af ovalbanen med en p-bane.
Bestyrelsen kan først tage stilling til evt. nyt toplag,
når regnskabet for 2018 er kendt i januar 2019.
I mellemtiden vil næstformand Lise-Lotte spørge
Lisa om planerne for etablering af en ridebane på den
gamle ovalbane og Carsten vil spørge Rasmus
Møller Jensen og John Siger om tilstanden af den
eksisterende pasbane, herunder toplagets tilstand.
Formand Lærke giver Andreas besked om
bestyrelsens beslutning.

•

Ridehustider:
o Formand Lærke har spurgt Lisa, som foreslår torsdag
som den bedste dag for ændrede tider på holdene.

Formand Lærke spørger Anne Sundby i uge 41, om
hun kan flytte pigeholdet kl. 17.15-18.15 til fredag i
stedet.
•

Andreas og dokumentation for salg af alrid udstyr
Kasserer Henriette har ikke hørt fra Andreas.
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Formand Lærke

Vigtig info til bestyrelsens novembermøde og januarmøde
• Juleafslutning bliver den 16. dec.
o Der skal laves slikposer
o Juletræ sættes op og pyntes (Lisa eller os? - vi skal
lige forhøre os)
o Biksen - indkøb af æbleskiver, glögg, saft osv.
o Musik til sangene: Er der nogen, der kender nogen,
som spiller klaver?
o Hvem kan komme?
• Status på 2018 ift 2019
• Generalforsamling/økonomiafslutning
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Formand Lærke

DI generalforsamling
• Nogen som tager afsted?
Formand Lærke tager gerne med, hvis der er andre, der
kører.
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Kasserer
Henriette S.
Christensen

Økonomistatus
• Hvordan ser det ud med kontoen?
Status er som ved sidste møde. Vi afventer afregning fra
klubstævnet.

6.

Alle

7.

Referent

Eventuelt
•
Opsamling fra mødet i dag
Referent lister opgaver der aftalt
•

