DAGSORDEN
BESTYRELSES MØDE

Dato: mandag d. 5. oktober 2015 – Kl. 19:00-ca. 21.30
Ordstyrer: Lars
Afbud: Anni
1.

Referent: Torben F

Varme, Kaffe & The: Torben F

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

2.

Torben F

Referat fra sidste møde
• Opfølgning af punkter fra sidst

3.

Alle

Meddelser, post og vigtig information
• Formanden (Lars) punkter se neden for:
1. Vibeke og Anni giver udtryk for at vores møder er
for lange? Drøftes til næste møde.
2. Indhold i vores møder! Drøftes senere
3. Tavshedspligt i forbindelse med vores møder! Pas
på hvad hvad vi lukker ud fra møde !
4. Lejekontrakter færdigt udkast! Udkast fint- Lars
arbejder videre sammen med revisor
5. Forventninger til hinanden i bestyrelsen! Drøftes
senere
• Andre – punkter se neden for:
• 1. Torben Z status på færdiggørelse af ovalbane:
Udsættes til næste møde

4.

Vibeke

Budget (Information)
• Økonomi status Budget overskredet med ca 35000 !!!
Vi laver et budgetmøde i god tid før
generalforsamling.
• Kommende udgifter Strøm til spakerhus
• Godkendelse til indkøb/vedligehold mv. Større
anskaffelser skal godkendes i bestyrelse . Ok til udgift
til baneplejemaskine til ca 20000.
• Økonomi status for pinse – punkt fra sidst 17000 kr.
ekstra betalt til Lisa? Vibeke informerede - Udgift ok
• Status på medlemsliste og Lisas orangebog? Senere

5.

Alle

Nyt fra alle udvalg –
Hvordan laver vi den kontakt fremover?
• Stævne- udvalg : Stor ros til planlægning af stævnelidt lang ventetid omkring frokost . Pænt overskud på
ca 4500,- …. Måske skal mobilpay eller swipp
indføres . Torben Fogde undersøger.
• Kursus-udvalg Eilif kursus aften 18/11 200 kr for
deltagelse , max 70 deltagere.tilmelding sporti Anni
tovholder. Søren Madsen kursus i august og okt 24/25
er udsolgt
• Facilitets-udvalg. Planker til gl. gammel ovalbaner
udgift på 3500. Godkendt. Nye tv skærme i rytterstuen
• Tur-udvalg 9 tilmeldt vingårdsridningstur
• Junior/unge-udvalg Ridelejr i uge 42
• Pinse-udvalg Intet
• Web-udvalg intet
• Alrid-udvalg intet
• DI-udvalg intet
• Tøj-udvalg næsten udsolgt
• Avls-udvalg intet

12.

Alle

Eventuelt
• Lars udlevering af nøgler
• Sus: Forslag om kursus m Anne Sofie Nielsen , feks i
foråret ( maj)
• Sus. Forslag om Medicinhånteringskursus m Poul
Clausen , god ide
• Sus : Kursus m Rune svendsen , Hvad lægger man
som dommer vægt på
• Sus 21/11 DI generalforsamling i Middelfart
• Lars- Decembermøde laver Lars kalender for 2016
Novembermøde planlægger vi juleafslutning

13.

Torben F

Godkendelse af referat fra i aften
• Oplæsning og godkendelse

Næste bestyrelses møde:
mandag d. 2. november 2015 – Kl. 19:00 – ca. 21.30
Varme, Kaffe & The næste gang: Barbara

