BESTYRELSESMØDE
Torsdag. 15. november 2018 kl. 19.00 – 21.30
Ordstyrer: Lærke Andersen Referent: Lise-Lotte Holmgreen
Varme, Kaffe & The: Lærke Andersen, Eriksholmparken 126
Afbud: Susan
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Ordstyrer

Er der punkter til evt.
•
Opfølgninger fra sidst:
• Tilstanden på pasbanen
Snakken med John og Rasmus ang. pasbanen
o Hvad endte det med ift. pris?
o Carsten: snakken med Rasmus omkring pasbane?
o På grund af afbud fra Carsten, vil punktet blive taget
op på næste møde
• Ridehustider:
o Anne Sundby kunne ikke flytte holdet med pigerne,
men fortæller at miniputterne slutter 1. december,
hvorefter hun vil rykke holdet op. Ridehuset vil
derfor være ledigt torsdag fra ca. 17 - 20.
Miniputholdet starter først igen i april.
o Lise-Lotte færdiggør velkomstarket til nye opstaldere
med disse oplysninger og får det godkendt af Lisa,
inden det bliver delt ud.
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Formand Lærke
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Formand Lærke

Juleafslutning den 16. december
• Der skal laves slikposer, ca. 100 stk.
• Lise-Lotte spørger Susan, om hun vil købe slikket og lave
poserne
• Juletræ sættes op og pyntes (Lisa eller os - vi skal lige
forhøre os)
• Lærke spørger Lisa
• Biksen - indkøb af æbleskiver, glögg, saft osv.
• Henriette køber ind
• Musik til sangen: Nogen, der kender, som kender nogen
• Lærke spørger Majken
• Hvem kan komme?
• Lærke, Carsten og muligvis Linda
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Formand Lærke

Generalforsamling 2019
• Dato: 8. februar 2019 kl. 19 (aftensmad kl. 18)
• Valg af bestyrelse?
▪ Hvem genopstiller?
▪ På valg er Lærke, Lise-Lotte, Susan og Carsten (s)
▪ Stiller ikke op: Susan
▪ Lærke og Lise-Lotte genopstiller. Carsten mangler at
melde tilbage, om han gør.
• Forslag til bestyrelsen?
▪ Mette Langkilde (s),
• Forslag til ordstyrer?

▪ Hans Houmøller
• Stemmeprocedure?
▪ 2 stemmetællere
▪ 3 forskellige farvesedler ved valg af tre medlemmer
▪ der skal skrives lige så mange navne på
stemmesedlen, som der skal vælges ind
• Praktiske opgaver:
▪ Mad
▪ Praktisk forberedelse
▪ Klargøre dagsorden, powerpoint mm. (næste
bestyrelsesmøde
▪ Andet?
▪ Vi diskuterer punkterne på næste bestyrelsesmøde i
januar
Økonomistatus
• Status på økonomi:
• Terrassen ved ovalbanen har kostet kr. 21.903 + 1.000 for
maling. Der står kr. 83.616 på hovedkontoen og 6.712 på
Mobile Pay kontoen. På kontoen for klubstævnet står der kr.
41.630. På pinsekontoen kr. 69.268.
• Økonomiafslutning + budget 2019
▪ Regnskabet afsluttes den 31.12.2018
▪ Henriette og Lærke holder et møde med revisoren
inden bestyrelsesmødet i januar.
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Kasserer
Henriette S.
Christensen
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Kasserer Henriette En hjælpende hånd til kassereren
S. Christensen
• Kontantbeholdning - Skal vi have det?
• Nej. Men fremadrettet bliver det kun muligt at betale med
kontanter til de store stævner. Her skal arrangørerne selv
sørge for at hente kontante i banken.
• Standardskema til regnskab ved arrangementer
• Henriette tilpasser det forslag til skema, Lærke har lavet,
hvorefter det lægges op i OneDrive.
• Et system til at holde styr på indbetaling til div.
arrangementer.
• Arrangørerne af div. arrangementer skal bede deltagere at
skrive navn og arrangementsnavn på overførsel af penge.
Formand Lærke
Ridehusbund
Andersen
• Bunden trænger snart til en opfriskning - indebærer nye
flokker og lerbund
• Bunden er 3,5 år gammel.
• Tænker det er et punkt til næste år
• En udskiftning vil også involvere reparation af banten, hvor
fugt fra underlaget er trukket op. Lærke spørger Ida
Thellufsen om, hvornår banen bør friskes op.
Alle
Eventuelt
• Næste møde 10. januar hos Lise-Lotte
Referent
Opsamling fra mødet i dag
Referent lister opgaver der aftalt
•
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