BESTYRELSESMØDE

Mandag d. 6. november. 2017 kl. 19.00 – 21.30
Ordstyrer: Andreas Hejndorf
Varme, Kaffe & The:
Sted: Nordjysk Ridecenter
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Ordstyrer
Formand
Andreas
Hejndorf
Formand
Andreas
Hejndorf

Kasserer
Vibeke
Andersen

Referent: Henriette Mallin
Afbud: Elisabeth

Er der punkter til evt.
• Ingen
Opfølgning af punkter fra sidste møde
Færdselsregler i ridehus – Liselotte
Meddelser, post og vigtig information
• DI Generalforsamling d. 26. November
Klubkontingent stinger med ca. 5 kr. Pr. medlem
• DI Ekstraordinær generalforsamling d. 6. januar
Der er valgt ny sports komité.
Økonomistatus
Fremlagt af kasserer Vibeke Andersen
• Status på økonomi
64.416 kr. På hovedkonto
27.000 kr. I overskud fra Pinsestævne
Lisa betalt – 85.000 Til leje af ridehal og leje af jord
Rasmus betalt 10.500 for leje af ovalbane
Alt er betalt en måned før vanligt.

• Økonomiafslutning + budget 2018
Økonomi behandles pt. Ved revisor – forventes færdigt
omkring d. 17 januar.
Budget for 2018 fremlægges for bestyrelsen
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Formand
Andreas
Hejndorf

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)
- Amalie, Andreas, Henriette, Vibeke, Elisabeth stiller ikke
op igen
• Forslag til bestyrelsen?
- Henriette S. Christensen (Lise-Lotte)
- Victoria (Lærke)
- Carsten
• Forslag til ny kasserer?
- (Christian – Lise-Lottes mand)
- Carsten

•

•
•

•

- Andre?
Forslag fra bestyrelsen?
- Reduktion af bestyrelsen (5 bestyrelsesmedlemmer, 1
suppleant)
Forslag fremlægges på generel forsamling
- Forøgelse af kontingent med 10 kr. På baggrund af ny
EU-lov, ang. Dankort gebyr. Kontingent stigning vil
udligne dette.
Forslag fremlægges på generalforsamling
- Tøj til bestyrelsen
Forslag fremlægges ikke på genrelforsamling

Forslag til ordstyrer?
- Hans (Andreas)
Stemmeprocedure
- 2 stemmetællere
- 4 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?

Formand
Andreas
Hejndorf
Alle

Indsamling af børneattester
• Der arbejdes pt. På indhentning af børneattester af
bestyrelsesmedlemmer.
Nyt fra udvalg
Stævneudvalg
• Planlægger en foredragsrække med udvalgte talere inden for
sporten, overskud går til ny pasbane.
Facilitetsudvalg
• Nye græsklippere er ankommet, installeres i marts
• Nyt top lag til ovalbane kommer d. 16.01.2018
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Alle

Eventuelt
Sponsorater
• Vi har ikke modtaget nogle penge fra fonde.
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Referent

Opsamling fra mødet i dag
Referent lister opgaver der aftalt
•
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