DAGSORDEN
BESTYRELSES MØDE
Dato: mandag d. 2. november 2015 – Kl. 19:00-ca. 21.30
Ordstyrer: Lars
Referent: Torben F
Afbud: Anni , Torben Z.
1.

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. Leje kontrakter m Lisa Lars arbejder på det
2. Status på indkøb af banemaskine Maskine
kommer på prøve på denne side af jul
3. DI Generalforsamling d. 21 nov. 2015
Sus undersøger hvordan tilmelding
• Andre – punkter se neden for:
1. Torben Z status på færdiggørelse af ovalbane.
Torben arbejder på at få jord leveret gratis og få
jævnet det ud.

4.

Vibeke

Budget (Information)
• Økonomi status Økonomi ser fornuftig ud
• Kommende udgifter
• Godkendelse til indkøb/vedligehold mv.
• Status på medlemsliste og Lisas orangebog? 14 privat
opstaldere er ikke medlem af klubben - 40 på
ridehold er ikke medlemmer. Alle skal være medlem
medlem efter en prøvetid på max 2 mrd. Vi følger
op på det…

5.

Alle

Nyt fra alle udvalg –
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stævne- udvalg intet
Kursus-udvalg Rasmus kurset udsolgt på 2 timer nyt Rasmus Kursus d 19-20 dec.
Facilitets-udvalg Holder møde den 19/11 gæstefolde er klar
Tur-udvalg Intet
Junior/unge-udvalg Arrangerer tur for børn her i
november
Pinse-udvalg intet
Web-udvalg Intet
Alrid-udvalg Intet
DI-udvalg Intet
Tøj-udvalg Intet
Avls-udvalg Torben Indkalder til møde før jul

6.

Alle

Juleafslutning på NR/Tvistur
• Hvem deltager? 13 dec - Torben Z . Lars - Andres Sus - Vibeke
• Forberedelse hvem gør hvad ? Bestyrelsesdeltagere
fordeler opgaver..

7.

Alle

Årskalender for 2016
* Planlægning af kalender - Lægges på Hjemmesiden

8.

Alle

Eventuelt

9.

Torben F

Godkendelse af referat fra i aften
• Oplæsning og godkendelse

Næste bestyrelses møde:
mandag d. 18 januar – Kl. 19:00 – ca. 21.30
Varme, Kaffe & The næste gang: Bette

