REFERAT
BESTYRELSESMØDE

Dato: torsdag d. 5. jan. 2017 – Kl. 19:00-ca. 21.30
Ordstyrer: Lars
Referent: Andreas
Afbud: Torben F, Bettina
1.

Er der punkter til evt.
• Hvem har punkter til evt. på forhånd?

2.

Lars

3.

Lars

Opfølgning af punkter fra sidste møde
• Hvem har noget som de skulle følge op på?
Andreas lægger referater mm. På hjemmeside
Møde med de forskellige udvalg
• Forventninger til udvalg fra bestyrelsen
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
4.

Varme, Kaffe & The: Sus

Alle

Årsplan for hvert udvalg
Opfordre til et par møder hvert år i alle udvalg
Der skal vælges en formand i hvert udvalg
Stævneudvalgene bliver slået sammen til et, med
undergrupperne Pinsestævne, Påskestævne og Klubstævne.
Andreas er formand for udvalget.
Alrid-udvalget fortsætter med Jørgen som formand. Jørgen
gør, i samarbejde med bestyrelsen, en indsats for at det kan
komme op at køre. Der blev snakket om et Alridtræningsforløb og samarbejde med de andre klubber.
Kursus-udvalget fortsætter med Sus og Mette. Sus er
formand.
Web- og facilitetsudvalg fortsætter som hidtil.
Tøjudvalget fortsætter med Lars som eneste medlem og
formand.
Junior/unge-udvalget fortsætter med Lars og Vibeke A og
Lars som formand.
Sus tager kontakt til Avlsudvalget. Anne og Susanne
fortsætter – Jens og Jesper vides ikke.

Generalforsamling
• Indkaldelse sendes ud i dag
• Vibeke A trækker sig som kasserer, men fortsætter i
bestyrelsen
• Begge suppleanter modtager ikke genvalg
• Sus genopstiller ikke
• Torben F genopstiller
Klargøring af rytterstue: Andreas, Lars, Lise. Torsdag kl. 16.00.

Forplejning: Vibeke D, Bettina.
Kaffe og te: Torben
Dagsorden: Lars og Andreas
Indkaldelse: Andreas
Ordstyrer: Andreas spørger Hans
Oprydning: Alle tilstedeværende + ny bestyrelse
Kopiering af dagsorden, regnskaber, stemmesedler,
vedtægter og sang: Lise
Tjek af medlemskaber: Vibeke A
Økonomi: Vibeke A sender rundt
5.

Evt.
•
•

Bestyrelsen bevilger 4000 kr. til indkøb af harve og
planeringsskær til Staldkatten i samarbejde med Lisa og
Rasmus.
Rasmus-kursus i februar bliver kun for opstaldere på NR,
pga. Sygdomssituationen.

