Bestyrelsesmøde 8. januar 2016 hos Lene
Deltagere:
Søren Møller - Ruth Flammild - Anette Andersen (referent) - Louise Sørensen - Lene Gehlert
Afbud: Else Ravn - Ulla Vesterager
Konstituering af bestyrelsen:
Fast referent: Anette Andersen
Næstformand : Anette Andersen
Kasserer: Louise Sørensen
Bestyrelsesrepræsentanter i udvalgene:
Børne- og ungeudvalget: Lene Gehlert
Senior udvalget: Anette Andersen
Foredrags- og kursusudvalget: Ruth Flammild
Stævne- og Aktivitetsudvalget: Else Ravn
Bladudvalget: Ruth Flammild
Fonds udvalget: Louise Sørensen
Forplejningsudvalg:
Der blev på generalforsamlingen efterlyst nogle der ville stå for forplejning / være ”café-mutter” til stævner
og andre arrangementer, hvor der skal være servering af kaffe / kage / øl / vand / sandwichs.
Hvem der evt. gerne vil hjælp med forplejning, kan fremgå af den hjælpeliste stævne- og aktivitetsudvalget
vil lave (Heinrich).
Det skal dog undersøges hvad reglerne er og hvad vi må lave og servere/sælge i forhold til ”pølsecertifikat”.
Alternativt skal mad kun kunne fås, hvis det er forudbestilt.
Bestyrelsesmøder 2016:
Fastsættelse af bestyrelsesmøder for 2016.
Fredage: 4. marts, 15. april, 3. juni, 19. august, 7. oktober, 25. november
Generalforsamling 3. december – skal dog lige bekræftes af Ny Havredal.
Det skal sikres at der findes en kopi af alle bestyrelsesreferater samt referater for generalforsamlingen ét
fælles sted – måske på nettet. Der eksisterer en gammel protokol, måske de seneste referater sammen
med den bør samles i en ”referat-mappe”.
Øvrige vigtige Nökkvi dokumenter ligger pt. på hhv Sørens og Louises computere / usb-stik og på nettet.
Regnskab for seneste arrangementer
Jonkurser: oktober- 1.093,33, november 880,50
Julestævne: 1.603,90
Generalforsamling: -4.442.63 – budgetteret med -5.000
Bestyrelsens forretningsorden:
Da ikke alle var til stede kunne forretningsordenen ikke blive underskrevet – udsat til næste møde, hvor
også retningslinierne udvalgene skal gennemgås.

Evt.
Der mangler billeder af bestyrelses- og udvalgsmedlemmer til hjemmesiden, samt kontakt information til
nogen af udvalgsmedlemmerne.
Stævne udvalget har fået en henvendelse om man må stille op på en 4 års hest –> Nej, vi følger DI’s regler.
Rygepolitik: Der bør være rygeforbud ved indendørs arrangementer – også i ridehallen. Kan evt. praktiseres
ved at opsætte Rygning forbudt skilte.
Hjelm-politik: Når der er børn og unge tilstede skal vokse ryttere ride med ridehjelm. Signalværdi !

