Bestyrelsesmøde 3. december 2015 hos Ulla
Deltagere:
Søren Møller - Ulla Vesterager - Ruth Flammild - Anette Andersen (referent) - Louise Sørensen
Afbud: Lene Gehlert - Else Ravn
Nyt fra udvalgene
Juniorudvalget:
Den planlagte juletur 5. december er aflyst p.gr.a. for få tilmeldte.
Billeder fra ridelejren i juni er lagt på hjemmesiden.
Foredrags- og Kursusudvalg:
Der er planlagt 2 Jon-kurser i hhv. 23 januar og 2 april.
Foredrag/kursus i håndtering af håndhest forsøges arrangeret.
Der er kommet en forespørgsel på et kursus i balance til hest, samt et kursus i agility – begge undersøges
nærmere. Desuden forsøges at afholde endnu et kortlæsningskursus.
Der er mulighed for afholdes af foredrag om hvad TREC er, hvilket der arbejdes videre med, og evt. også et
praktisk kursus i TREC.
Ulla Stephansen er trådt ud af udvalget, og der efterlyses nye medlemmer til udvalget.
Aktivitets- og Stævneudvalg:
Julestævnet gav ca. 1.800 kr i overskud.
Stor Ros til Charlotte og Heinrich, som begge gerne vil fortsætte i udvalget som stævnearrangører.
Den gamle megafon er ikke længere særlig god, der er ønske om et sæt højttalere og en mikrofon i stedet.
Vi afventer pris inden endeligt OK.
Bladudvalg:
Nyt blad udgivet - fint blad men indeholder fejlagtigt nogle arrangementsdatoer for 2015.
Fondsudvalg:
Vi har modtaget endeligt tilsagn fra LAG på tilskud til klubhus. Tilsagnet er gældende i 2 år.
Tilsagnet fra LAG giver god basis for det videre arbejde med fondsansøgninger.
Egon og Kjeld har deltaget på kursus i Viborg Kommune i Fundraising. Da Ulla har svært ved at få tid til
arbejdet med fondsansøgninger tager Egon og Kjeld opgaven med det videre arbejde med
fondsansøgninger.
DI Generalforsamling:
Vores medlemsgebyr til DI stiger fra 7 kr. til 25 kr. pr. medlem. Denne stigning har vi taget højde for ved at
hæve vores kontingent. Desuden stiger priserne for ekstra medlemmer i familiemedlemskabet m.m.
VM gav 1 million i underskud, som skal deles mellem de 5 nordiske lande.
Årets resultat er 13.251,44 kr
Louise redegør nærmere for regnskabet på generalforsamlingen.
Foredrags og kursusudvalget har bidraget med 391,19 kr.
Forslag til vedtægtsændringer: Ud over Pia Laiers forslag om valg til bestyrelse og udvalg uden at være til
stede, skal vi have ændret vedtægterne, da der ikke står noget om valg af suppleanter, som ellers er
vedtaget i 2013
Forslag til vedtægtsændring – Pkt. 11 Bestyrelse Valg. Der tilføjes: ”Der vælger for 1 år en 1. og en 2.
suppleant til bestyrelsen”
DI forsikring
Den forsikring vi har gennem DI har Louise forsøgt at sætte sig ind i, dels for at vide hvad, hvor og hvornår
den dækker, men også for at undersøge om vi selv kan lave et alternativ til denne forsikring.

