DAGSORDEN
BESTYRELSESMØDE
Dato: torsdag d. 29. maj 2016 – Kl. 19:00-ca. 21.30
Ordstyrer: Lars
Afbud: Sus
1.

Referent: Torben F

Varme, Kaffe & The: Bettina

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

2.

Lars

Opfølgning af punkter fra sidste møde
• Hvem har noget som de skulle følge op på?
• Rydde op hjemmeside - Andreas gør det
• Reklameposter - Laves af Andreas og Bette
• Opslag om turudvalg laves af Bette
• Bette arbejder videre på forsikringsaftaler m DI
• Internet er lagt ind kører super ( Bredbånd Nord )

3.

Lars

Meddelser, post og vigtig information
• Formanden (Lars) punkter se neden for:
1. Formanden har noget personligt at fortælle…Lars
genopstiller ikke som formand efter generalforsamlingen i
Februar , men forsætter i bestyrelsen ( Lars er valgt for
yderligere 1 år )
2. Klubmøde i DI – Ref. ligger på OneDrive (Bette)
3. Andre som har noget
4.

4.

Vibeke

Økonomistatus
• Konto/kommende udgifter.
• Økonomi i overenstemmelse med det forventede og håbede .

5.

Alle

Nyt fra alle udvalg
• Hvem har noget?
• Facilitetsudvalg : internet op og køre ordentligt
• Alsudvalg: Der arbejdes på en avlsaften sidst i januar m
Rasmus og John Siiger
• Alridudvalget er gået i dvale
• Tøjudvalg : Samarbejde med “ Gauti rideudstyr “ Bettina og
Lars
•

6.

Lars

Hvad er vores holdning til af rekruttering af hjælpere i
forbindelse med arrangementer mv.?
• Går det godt eller skal vi gøre noget! — Vi beder
stævneudvalget om en udtalelse. Måske reduceret pris for
stævnedeltagere som er hjælpere ved stævner ?? Ridehus
kort ?
• Bør vi have et Biksudvalg ? kan biksen udliciteres ?
•
•

7.

Lars

Bestyrelseslokalet på 1. Sal
• Det trænger til hovedrengøring og oprydning mv. —
Rengøringsdag d. 17 oktober kl 16,30 m gratis pizza ;-)

8.

Lars

Lisa fylder 60 år 1. Nov.
• Gave?
• Hjælp til afholdelse? Tvistur giver 5000 tilafholdelse af fest

9.

Alle

Eventuelt
LARS : SUS HAR LAVET 2 RASMUS KURSER
Sponsor : Lise : Forslag om at søge støtte navngivet restaurant som
sponsor .samt evt benzin selskab.
Ridetider i ridehus : Torben lægger på Facebook opstaldere

10.

Lars

Opsamling fra mødet i dag
• Hvem har punkter de skal følge op på næste gang?

Næste bestyrelsesmøde:
Torsdag d.24 november 2016 – Kl. 19:00 – ca. 21.30
Varme, Kaffe & The næste gang: Vibeke Damkier

