BESTYRELSESMØDE
Torsdag d. 22. Februar. 2018 kl. 18.00 – 21.30
Ordstyrer: Lærke Andersen
Referent: Lise-Lotte Holmgreen
Ho
Varme, Kaffe & The: Hos Lærke Andersen, Eriksholmparken 126, Nørresundby
Afbud:
1.

Ordstyrer Lærke
Andersen

Er der punkter til evt.
• Ingen yderligere punkter til eventuelt

2.

Bestyrelsesmedlem Konstituering af bestyrelsen:
Lærke Andersen
• Formand: Lærke Andersen
• Næstformand: Lise-Lotte Holmgreen
• Kasserer: Henriette Sass Christensen
• Fremtidlige møder: 26. marts (hos Susan), 1. maj (hos
Lise-Lotte), 6. juni (hos Linda), 16. august (hos Carsten),
10. september (hos Lærke). 9. oktober (hos Henriette), 7.
november (hos Susan), 10. januar 2019 (hos Lise-Lotte)

3.

Formand Lærke
Andersen

Opsamling fra generalforsamlingen:
• Bestyrelse: Sat ned fra 7 til 5 bestyrelsesmedlemmer og
fra 2 suppleanter til 1. Vedtægterne skal herefter rettes til.
Næstformand Lise-Lotte Holmgreen sørger for, at
vedtægtsændringen bliver klargjort til godkendelse og
underskrift på næste bestyrelsesmøde 26. marts 2018.
• Der sker en stigning af kontingent fra 250 til 260 kr. for
enkeltmedlemmer og fra 350 til 360 kr. for
familiemedlemmer. Årsagen er, at vi skal dække udgifter
til betalingskortgebyr som følge af ny EU lovgivning
• Generalforsamling i 2019 afholdes 15. februar (kasserer
Vibeke anbefaler, at regnskabet er klar fra revisor senest
den 8. februar)

4.

Formand Lærke
Andersen

Meddelelser, post og vigtig information
• Udvalg: skal der være et bestyrelsesmedlem i hvert
udvalg for at kunne vide, hvad der sker, og hvilke
arrangementer der kommer? Bestyrelsen vil ikke
indgå i udvalgene, men vil indkalde
udvalgsmedlemmerne til et møde sammen med
bestyrelsen en gang hvert halve år, hvor den
kommende sæsons arrangementer diskuteres. Første
møde afholdes 11. marts kl. 14 på NR, andet møde 16.
august (sammen med bestyrelsesmødet).
•

5.

Kasserer Vibeke
Andersen

Stævner: status på bestyrelsens hjælp ved de
kommende stævner - der er ingen krav til, at vi skal
hjælpe, men vi må gerne.

Økonomistatus

Fremlagt af den forhenværende kasserer Vibeke
Andersen
• Status på nuværende økonomi (beholdning pr. 22.
februar 2018, kr. 91.685)
6.

Formand Lærke
Andersen

Klubaften
• Dato: 16. marts kl. 18.30
• Hvorfor:
- For at folk kan se, hvem vi er
- For at fortælle om kommende events
- For at høre, hvad medlemmerne har på hjertet
• Mad Vibeke og Linda står for maden (pita?)

7.

Formand Lærke
Andersen

Udvalg
Der mangler et sponsorudvalg.
• Avlsudvalget:
- Tvisturs medlemmer spørger efter følshows
- Manglende aktivitet i udvalget, hvad gør vi?
Susan forhører sig hos udvalget angående afholdelse af et
følshow.
• Tøjudvalget:
- Mangler 1 eller 2 tovholdere
- Vi har en aftale igang med Gauti, men vi har ikke
kunnet få tøjet promoveret ordenligt, så folk ved, vi har
det
Linda følger op (kunne også være noget af det, der
informeres om til nye medlemmer + på klubaftenen)
• Stævneudvalg:
Andreas og Bette (Henriette) kommer med en række
spændende teoriaftner i løbet af året. Den første teoriaften
kan man allerede tilmelde sig: Nils Christian Larsen
fortæller om sport generelt og Helle Brandstrup om
stævneregler. Alle oplægsholdere har fortalt, at de gerne
vil holde teoriaftenerne kvit og frit. Derfor spørger
Andreas og Bette om de penge, som går ind på kontoen,
kan gå til renovering af den gamle pasbane.
- Hvad tænker I?
Efter mødet med udvalgene træffer bestyrelsen om, hvilke
aktiviteter og anlægsarbejder der skal prioriteres.
• Junior/ungeteamet:
- Biograftur for de unge er igangsat - Lærke, Bettina og
Vibeke D er i gang med invitation osv.
- Under generalforsamlingen blev der spurgt til et
ungeteam - skal sådan et oprettes, eller hvad tænker I?
Junior- og ungeteamet bliver samlet under et.
• Turudvalget:
- Der er to, som er gået ud af turudvalget.
- Der mangler 1 - 2 i dette
- Kender I nogle?
Vi forhører os blandt medlemmerne på klubaftenen.

Carsten foreslår et arrangement for opstaldere og kursister
på rideholdene i samarbejde med Ung Aalborg. Carsten
tager kontakt til Lærke Vestergaards (Varmi) forældre,
som er formand og næstformand.
8.

Formand Lærke
Andersen

Indsamling af børneattester
• Er hentet på Lærke, Susan og Lise-Lotte

9.

Alle

10.

Referent

Eventuelt
• Plæneklippere: er igangsat, og der kommer en og sætter
dem op omkring ovalbanen i midten af marts. De kommer
til at køre på midten af ovalen og rundt på skrænten
• Det nye toplag er ved at blive lagt på, men er sat på hold
grundet frosten - banen skal være lukket i noget tid efter,
da toplaget skal have lov til at sætte sig
- Andreas er forsat tovholder på baneanlæggene og vil
fortælle, når medlemmer må benytte sig af banerne igen
• Opfølgning på nogle punkter med regler omkring ridning i
ridehuset.
Opsamling fra mødet i dag
Referent lister opgaver der aftalt
•

