
Referat,	  bestyrelsesmøde	  d.	  28.01.2014	  

	  

Deltagere:	  Bitten	  Kjærgaard,	  Lars	  Mau,	  Heidi	  Høgdall,	  Rikke	  Mahaffy,	  Annette	  Mortensen,	  Pia	  S.	  Jensen,	  
Mia	  Dickow,	  Svend	  Erik	  Nielsen	  

	  

Dagsorden:	  
01:	  Godkendelse	  af	  referat	  
Godkendt	  

02:	  Økonomi	  
Årsregnskabet	  er	  så	  godt	  som	  færdigt	  og	  ser	  fornuftigt	  ud.	  Endeligt	  resultat	  fremlægges	  på	  
generalforsamling.	  
Vi	  vil	  undersøge	  om	  vi	  kan	  aktivere	  mobile	  pay	  i	  forbindelse	  med	  stævner	  

03:	  Forberedelse	  til	  generalforsamling	  og	  fastsættelse	  af	  dato	  
Dato-‐forslag:	  25/02-‐2014.	  	  
En	  del	  af	  fokus	  på	  generalforsamling	  skal	  være,	  hvordan	  vi	  får	  folk	  til	  at	  hjælpe	  til	  stævner.	  Der	  er	  for	  mange	  
der	  ikke	  deltager	  på	  bekostning	  af	  andre.	  

04:	  Opfølgning	  på	  sidste	  møde	  
De	  fleste	  opgaver	  er	  udførte,	  og	  der	  følges	  snarest	  op	  på	  øvrige.	  	  

05:	  Fredage	  i	  hallen	  
Michael	  har	  forespurgt	  på	  at	  disponere	  over	  den	  store	  hal.	  Vi	  afventer	  tilbagemelding	  på,	  hvor	  mange	  
ryttere,	  det	  evt.	  vil	  dreje	  sig	  om	  inden	  endelig	  afgørelse	  træffes.	  

06:	  Indkommet	  forslag	  vedr.	  sponsorgaver	  
Sponsorudvalget	  har	  en	  udfordring	  i	  at	  skulle	  skaffe	  så	  mange	  sponsorgaver,	  som	  der	  kræves.	  Derfor	  må	  vi	  
begrænse	  antallet	  af	  sponsorgaver	  ifbm.	  stævner	  til	  1.	  Pladserne.	  Alt	  derudover	  er	  at	  betragte	  som	  luksus.	  
Vi	  vil	  prøve	  at	  skaffe	  nok	  hestebolcher	  til,	  at	  vi	  kan	  bruge	  dette	  til	  f.eks.	  2.	  pladser.	  
Der	  skal	  laves	  sponsorskilte	  til:	  Krokus	  –	  Sponseret	  af	  Vennerne,	  Tinky	  –	  Sponseret	  af	  Vennerne,	  Plet	  og	  
Priscilla	  –	  Sponseret	  af	  Kommunen.	  	  

07:	  Løbende	  sager	  

-‐ Elevskolen	  
Vi	  har	  Peter	  på	  som	  afløser	  pt.	  pga.	  sygdom.	  
Den	  nye	  grå	  elevhest,	  vi	  har	  lånt,	  fungerer	  rigtig	  godt.	  Den	  gule	  duer	  ikke	  rigtig.	  

-‐ Status	  på	  stalden/ansatte	  
Bundene	  er	  frosne.	  De	  er	  saltet	  i	  går	  og	  i	  dag	  og	  calium	  chlorid	  kommer	  i	  morgen.	  

08:	  Eventuelt	  

-‐ TREC	  Kursus:	  Vi	  takker	  nej	  til	  bud	  om	  afholdelse	  heraf	  
-‐ Udendørs	  klubstævne:	  Der	  er	  ikke	  nogen,	  der	  vil	  tage	  det,	  derfor	  er	  det	  ikke	  søgt.	  Vi	  vil	  prøve	  at	  

finde	  en,	  der	  vil	  gribe	  denne	  bold,	  så	  vi	  kan	  få	  et	  udendørs	  klubstævne	  til	  sommer	  alligevel.	  
-‐ Konsum	  /	  Pas:	  Skriv	  omkring	  lovkrav	  kommer	  snarest.	  
-‐ Der	  tages	  kontakt	  til	  Lis	  Lihme/David	  Amager	  for	  evt.	  træningssamling	  hos	  os.	  



-‐ Convensus:	  Kommunen	  presser	  stadig	  på	  for	  at	  vi	  skal	  op	  at	  køre	  på	  Convensus.	  Vi	  har	  indberettet	  
medlemstal	  for	  2013	  på	  medlemstal.dk.	  

-‐ Diverse:	  Køkken	  bliver	  sat	  op	  i	  næste	  uge	  
-‐ Striglepladserne	  ved	  elevstalden	  skal	  ikke	  bruges	  til	  opmagasinering.	  

09:	  Næste	  møde	  
18.	  februar	  2014	  


