
Bestyrelsesmøde Dato:. 20.03.2018
Tid: Kl. 18:00
Sted: Anders

Deltagere: Formand: Marianne Frisk Jensen (Mimse)
Næstformand: Anders Sommer (AS)
Sekretær: Pia Yde Hedegaard (PYH)
Kasserer: Louise Carøe (LC)
Bestyrelsesmedlem: Helle Kovdal (HK)
Ridecenter: Jonas Thorup Hofer (JTH)
 
Suppleant 1: Ea La Cour Søborg (ELS)
Suppleant 2: Anne Dorte Johansen (ADJ)

Afbud: Ea og Louise

Referent: Sekretær: Pia Yde Hedegaard

Dagsorden:

1. Godkendelse af sidste referat 
2. Økonomi 
3. Meddelelser
4. Ridecenter
5. Udvalgene 
6. Bestyrelsens arbejdsopgaver
7. PR – hjemmeside
8. Certificering
9. Eventuelt/Jubilæumsdag

1.Godkendelse af sidste referat 
Godkendt

2.Økonomi 
Regnskab ligger hos revisoren.
Der skal ligges et budget over vores stævner, dette tager vi på det næste 
bestyrelsesmøde

3.Meddelelser



Vi skal på et tidspunkt lave en standard udtalelse som kan bruges til de frivillige 
Vi skal have lavet et databehandlingsudvalg, og det kommer til at bestå af Helle, Louise, 
Mimse og Jonas og de mødes efter påske
Anders undersøger hvordan one.com og googles forretningsbetingelser er mht. 
databehandling af personoplysninger
Der er repræsentantskabsmøde d. 21. april og vi skal have fundet ud af hvem der tager 
med. Mimse orienterede om dagsorden som i øvrigt kan ses på DRF’s hjemmeside
Friluftsrådet udlover 12 mio kroner til at få folk ud i naturen se dette link, vi overvejer om vi 
har projketer der kan opfylde ansøgningskravene 

http://www.friluftsraadet.dk/nyhedsoversigt/2018/februar/puljer-
aabner.aspx
Der er D-12 møde på mandag og Mimse og Marianne for stævneudvalget deltager 
dagsorden ligger på D-12’s hjemmeside
 

4.Ridecentret
Der er godt fyldt op på holdene, og der er også fyldt godt op i staldene

5.Udvalgene 
Sløjfestævneudvalget/Brede aktiviteter
Der er sløjfestævne d. 8.april tilmelding og info hænger på opslagstavlen

Stævneudvalget
Der har været afholdt et godt stævne og det nye stævnesystem blev afprøvet 
og var en succes 

6.Bestyrelsens arbejdsopgaver
Disse sendes revideret til Louise som sørger for at de kommer på hjemmesiden

7.PR – hjemmeside
Ikke noget nyt

8.Certificering
Ridelejr er ajourført
Elevskole er ajourført
Stævnecertificering er ajourført
Øvrige certificeringer gennemgås

9.Eventuelt/Jubilæumsdag
Der blev udsat et udvalg bestående af Anne Dorte og Ea so tager sig af 
aktiviteterne om dagen og Jonas og Pia tager sig af festen og vi mødes alle 
sammen d. 17 april hos Anne Dorte

Næste møde er generalforsamlingen d. 12 april 2018

http://www.friluftsraadet.dk/nyhedsoversigt/2018/februar/puljer-aabner.aspx
http://www.friluftsraadet.dk/nyhedsoversigt/2018/februar/puljer-aabner.aspx

