REFERAT
Bestyrelsesmøde den 17. juli 2018
Deltagere: Charlotte, Steen, Jette, Tina og Inger
Afbud: Pernille og Josephine
Referent: Inger
1. Godkendelse af sidste mødes referat og dagsordenen
Da der er flere bestyrelsesmøder, hvor der ikke er lavet referetat, blev det aftalt, at
bestyrelsen i fremtidige referater opsummerer, hvad der er sket på de forskellige områder.
Dagsorden godkendt.
2. Økonomi
2.1. Status på forbrug
3. Aktiviteter
3.1. Sommerfest den 17. August 2018
Hyldestfest for de mange frivillige, der har hjulpet til ved stævner og andre
arrangementer. Indtil videre god tilslutning, og der lægges en reminder på Facebook,
så medlemmerne møder talstærkt op.
Der er styr på arrangementet. Maden leveres delvis udefra og desserten sørger Steen
for.
3.2. Stævne den 11.8.
3.3. Arbejdsdag lørdag den 25. August.
Vi satser på også at rekruttere ledige hænder blandt forældre, der er til ridning med
deres børn. En eller anden form for servering skal tilbydes til dem, som møder op og
giver et nap med.
Charlotte aftaler de praktiske detaljer med Per om hvad skal koordineres.
4. Udvalgene
4.1. Forretningsudvalget
Intet nyt.
4.2. Dressurudvalget
Er i fuld gang med planlægning af dressurstævner for resten af året. DM for hold i
september, C-stævne inkl. Paracup den 6.-7. oktober, D-stævne og klubmesterskab
den 10.-11. November.
4.3. Springudvalget
Intet nyt.

4.4. Sponsorudvalget
Arbejder på at få større sponsorater. Har landet et stævnesponsorat fra Kastell, der
har doneret 33 bluser til springstævnet.
4.5. Aktivitetsudvalget
Se ovenfor under punkt 3.
5. Koordinering med VRC
5.1. Status på kontrakt mellem klubben og ridecentret
Der er aftalt et møde med Per den 14.8. Bestyrelsen kommer med oplæg til de forhold,
som vi mener, der bør være en klar aftale og arbejdsfordeling om med ridecentret.
5.2. Udkast til Hvem-hvad-hvornår-aftale i forbindelse med aktiviteter bliver
Skabelon og fremgangsmåde drøftes med Per på et møde.
Bestyrelsen vil i øvrigt lægge op til at Per fast deltager på bestyrelsesmødet på det
punkt der handler om koordinering med ridecentret.
6. Kommunikation
6.1. Brug af kommunikationskanaler – Hjemmeside, facebook, email, opslag på ridecentret
Faste oplysninger, f.eks. medlemskab, vedtægter, kontingent, bestyrelsens arbejde
o.l. lægges på hjemmesiden. Facebook bruges til “reklameindslag” og korte nyheder.
Opslag på ridecentret kun som supplement og for at skabe opmærksomhed.
7. Forslag fra medlemmerne
Bestyrelsen vil gerne opfordre medlemmerne til at komme med forslag til emner
bestyrelsen kan tage op.
8. Bestyrelsesarbejdet generelt
8.1. Distriktstrådsmøde den 11. September
9. Diverse

