BESTYRELSESMØDE

Mandag d. 6. november. 2017 kl. 19.00 – 21.30
Ordstyrer: Lise-Lotte
Varme, Kaffe & The: Amalie
Sted: Nordjysk Ridecenter

1.

Alle + Lisa

2.

Ordstyrer

3.
4.

5.

6.

Formand
Andreas
Hejndorf
Formand
Andreas
Hejndorf

Kasserer
Vibeke
Andersen

Alle

Referent: Andreas Hejndorf
Afbud: Elisabeth

Ridetider i ridehuset
• Tvistur råder over ridehuset fra 18.30 – 20.00 undtagen
mandag, hvor vi råder over det fra 18.30 – 19.30.
• Lisa foreslår at der formuleres nogle retningslinjer for at
færdes i ridehuset, så det er lettere at være mange i ridehuset.
• Lise-Lotte udformer et udkast til et regelsæt – Andreas laver
en plakat
Er der punkter til evt.
• Ingen punkter til evt.
Opfølgning af punkter fra sidste møde
• Ikke noget til opfølgning
Meddelser, post og vigtig information
• DI Generalforsamling d. 26. november
- Andreas og Henriette tager aftsted med Tvisturs
stemmer
Økonomistatus
Fremlagt af kasserer Vibeke Andersen
• Status på økonomi
- Økonomien er fornuftig – pinsestævne og klubstævne
er ikke afsluttet endnu.
- El i speakerhuset afregnes fremover med Jonas og
Anne kvartalsvis til en fast pris.
• Økonomiafslutning + budget 2018
- Regnskabet afsluttes d. 31/12/17
- Vibeke og Andreas holder et møde inden
bestyrelsesmødet i januar.
Generalforsamling 2018
• Dato: Fredag d. 9. februar 2018 kl. 17.00
• Valg af bestyrelse?
- Hvem genopstiller? På valg er Andreas, Henriette,
Vibeke, Amalie(S), Elisabeth(S)
- Andreas, Henriette, Vibeke, Elisabeth stiller ikke op igen
- Vibeke stiller op som suppleant for at hjælpe den nye
kasserer igang
• Forslag til bestyrelsen?
- Henriette S. Christensen (Lise-Lotte)
- Victoria (Lærke)
- Annie Træholt (Vibeke)
- Else (Andreas)
• Forslag til ny kasserer?
- Annie?
- (Christian – Lise-Lottes mand)
• Forslag til ordstyrer?

7.

Alle

8.

Alle

9.

Alle

10.

Referent

- Hans (Andreas)
• Stemmeprocedure
- 2 stemmetællere
- 3 forskellige farver stemmesedler
- Der skrives lige så mange navne på stemmesedlen, som
der skal vælges ind.
• Praktiske opgaver:
- Mad (Henriette laver mad)
- Praktisk forberedelse (Lise-Lotte, Andreas, Lærke)
- Klargøre dagsorden, powerpoint mm. (næste
bestyrelsesmøde, Andreas laver powerpoint)
- Andet?
Husk punkt om tøj til bestyrelsen
Nyt fra udvalg
• Turudvalget
- Der afholdes sushi-tur 1. weekend i februar
• Facilitetsudvalg v. formand Andreas
- Der arbejdes på renovering af toplag
Andreas arbejder videre med afretning og påfyldning
af toplag.
- Indkøbsforslag: Robotplæneklipper
Bestyrelsen godkender forslaget med et budget på
45.000. Andreas forsøger at presse prisen så meget
som muligt.
- Projekter 2018
Der arbejdes meget med forskønning af området
omkring banen – ellers bare normal vedligehold.
• Webudvalg v. Formand Andreas
- Forslag: Oprettelse af Microsoft Exchange konto
Forslaget godkendes af bestyrelsen.
• Stævneudvalg v. Formand Andreas
- Stævneudvalget mødes i november måned og laver
årsplan for 2018, som sendes ud.
Lærke foreslår at stævneudvalget diskuterer hvordan
vi optimerer overskuddet på vores stævner.
Juleafslutning
• Dato: 10. december kl. 14 - 16
• Hvem kommer?
Andreas, Vibeke, Lærke, Amalie
• Praktiske opgaver:
- Slikposer, æbleskiver, gløgg, mm. (Vibeke, Lærke)
- Juletræ – stilles op og pyntes (Andreas)
- Sanghæfte (dem fra sidste år skal findes – alternativt skal
nye laves) (Andreas finder hæfte, Lise-Lotte printer)
- Skal vi have en til at spille? (Andreas spørger Majken)
- Spørge Ove om han vil være julemand? (Amalie)
- Andet?
Eventuelt
• Ingen punkter til evt.
Opsamling fra mødet i dag
Referent lister opgaver der aftalt
• Generalforsamling

•

Regnskab & budget

Næste bestyrelsesmøde:
onsdag d. 10. jan. 2017 – Kl. 19:00 – ca. 21.30
Varme, Kaffe & The næste gang: Elisabeth

