
Bestyrelsesmøde Dato: 25.02.2020
Tid: Kl. 18:00
Sted: Anne Dorte

Deltagere: Formand: Marianne Frisk Jensen (Mimse)
Næstformand: Anne Dorte Johanse(ADJ)
Sekretær: Pia Yde Hedegaard (PYH)
Kasserer: Louise Carøe (LC)
Bestyrelsesmedlem: Helle Kovdal (HK)
Ridecenter: Lærke Rikskov (LR)
                    Ane Palm Rikskov (APR)
Suppleant 1: Ea La Cour Søborg (ELS)
Suppleant 2: Emma Perriton (EP)

Afbud: Emma, Lærke, Ane

Referent: Pia Sekretær: Pia Yde Hedegaard

Dagsorden:

⦁ Godkendelse af sidste referat 
⦁ Økonomi 
⦁ Meddelelser
⦁ Re-Certificering
⦁ Ridecenter
⦁ Udvalgene 
⦁ PR – hjemmeside
⦁ Generalforsamling
⦁ Mødestruktur
⦁ Eventuelt

1.Godkendelse af sidste referat

Godkendt

2. Økonomi

Regnskabet er under revidereing hos revisor, og forventes at lande 
fornuftigt ud

Vi skal i 2020 have genbovervejet sine arbejdsopgaver, særligt 
klubmodulet og undervisningen
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Halkort udstedelse og økonomi overgår til klubben

3. Meddelser

Mimse har søgt Damstahl fonden om et sponsorat

Vi vil ansøge om medlemskab af Parasport Danmark

Vi har prøvet at lave en mobilpay box til betaling af dressur 
undervisningen hos Jimmy og det fungerer godt

Bestyrelsens beretning arbejder Mimse på, vi sender input til hende

4. Re-Certificering

Til næste møde har alle gennemgået de certificeringer de har fået. 
Ridecentret skal kigge 

5. Ridecenter

Lærke var med på telefon og vi gennemgik udkast til kontrakten 
imellem klubben og ridecentret.

Der er go stemning i stalden

Der er kommet nye rytter til på holdene og der er godt fyldt op

6. Udvalgene

Stævneudvalget

Vi havde et rigtig godt stævne, og der var en rigtig go stemning 
trods regnvejr

7. Pr -hjemmeside

Der er blevet delt en informationsfolder ud til alle holdene med info 
om vores stævner og hvad de forskellige poster indebære 

8. Generalforsamling

Helle er på valg og ønsker ikke genvalg

Louise er på valg og ønsker ikke genvalg

Pia er på valg og modtager genvalg

9. Mødestruktur
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Efter generalforsamlingen tager vi endelig stilling til dette

10. Eventuelt

Tak for dejlig mad til Anne Dorte, næste møde er hos Pia d. 24 
marts med spisning
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