Indkaldelse til bestyrelsesmøde d. 18/02, kl. 19.00
Tilstede: Mette, Mette, Jan, Sussi, Rikke, Heidi, Skrållan
1.
2.
3.
4.

Godkendelse og underskrivelse af referat fra generalforsamlingen d. 03/02-2019
Underskrivelse af nye vedtægter
Præsentationsrunde
GO - alle skal oprettes: Mette og Rikke tager hjem og opretter sig selv. Skrållan
indhenter numre fra alle.
5. Nøgler: Rykkes til næste gang, når Bjørn vender tilbage
6. Nyt siden sidst / opfølgning
- Udskiftning i suppleanter - velkommen til Jan Hansen
- C- springstævne: Overskud mellem 12-13.000, vi har tæpper tilbage - folk var
glade for tæpperne. Det gik godt.
- Rid for dommer kursus: Vi havde et par udskiftninger i deltagere, men det var
en succes. Dressurudvalget kunne godt tænke sig at afvikle nogle flere kurser
generelt. Der skal gøres bedre rent.
- Hyggeaften for de små: Det gik godt, det var godt med aldersgrænse, da vi
ellers ikke havde haft plads.
- Lejekontrakt med Thysbjerg Ridecenter: De nye bestyrelsesmedlemmer blev
sat ind i, hvordan det står til fra sidste år. Der kommer ikke til at ske noget
inden august 2019.
7. Kommende arrangementer
- Fastelavn: 3. marts, vi laver slikposer til tønder, Bjørn handler. Mette Larsen
tager i føtex og indhenter tilbud, Skrållan sørger for begivenhed på facebook.
8. Årshjul: Heidi har fundet en fra Kommunen, Skrållan spørger efter årshjul hos
rideforbundet (Maja).
9. Ridelejr 2019: Aktivitetsudvalget tager opgaven, planlægger og udarbejder budget.
10. Sports Team Slagelse: Pernille Tribler, Sandra Kærgaard og Tine Rise er blevet bedt
om at søge.
11. Para licens - hvem skal betale?: 100 kr årligt pr. rytter, klubben overtager fra 2019,
Heidi indløser.
12. Legater
13. Hjemmeside:
- Mette indhenter tilbud fra Lasse, vi sammenligner med klubmodul.
- Vi lægger nyt fra bestyrelsen op på hjemmesiden
- Vi opdaterer sponsor listen

14. Championat / klubmesterskab osv:
- Vi bliver mere strikse omkring 30 dages reglen i forhold til championatet.
- Vi dropper reglen om, at man kun må starte for én klub, hvis man skal deltage
i klubmesterskab og championat.
15. Udvalg: Vi belyser udvalgene, så vi får nogle flere med - Skrållan laver opslag på
facebook.
Springudvalg: laver springstævner (alt fra E-C), kan være med til at lave proportioner,
kontaktperson: Heidi
Dressurudvalg: Jan Hansen vil gerne komme med i udvalget. Laver E og D stævner,
sætter os sammen og laver propositioner, finder dommere osv. Kontaktperson:
Skrållan / Pernille Ugleholdt
Aktivitetsudvalg: Planlægger arrangementer for klubbens medlemmer, kontaktperson
- Mette Meyer
Cafeteria udvalg: Laver mad, forbereder inden stævner, kontaktperson: Bjørn
16. Springtræning ved Pernille Tribler: Pernille bliver bedt om at give besked om hun
kommer eller ej, kommer hun uden for det almindelige tidsrum skal hun give besked
som alle andre. Heidi skriver til hende.
17. Kursus i spring: Bo Bak, 7200 kr. Weekendkursus for 12 ryttere 600 kr. Bliver til evt.
til sommer. 800 kr. for udefrakommende, 300 kr. for medlemmer.
18. Ny springtræner - Jimmi: Udendørs er det ikke et problem, så længe vi ikke har
udgifter, når de ikke kommer.
19. Evt.
- Rikke: Imerco sponsorgaver

