Bestyrelsesmøde
Dato: 12. april 2021
Tilstede:
Merete Rasmussen, Line Juul Pedersen, Sussie Von Baden Mechtild-Adler, Lena Rohr Jepsen, Vicky Højager Larsen
Fraværende: Ingen

EMNE

SPECIFIKT

Godkendelse af
dagsorden
Valg af ordstyrer

Dagsordenen godkendt.

Orientering fra
formanden
Orientering fra
udvalgene

Intet nyt

ANSVAR

DEADLINE

Sussie

Hobbyhorse
• Nye spring

Fakturaen er sendt til
Mette til betaling.
Springene bliver hentet
af Vicky tirsdag.

•

Dato for stævne?

Vi aftaler de, 22. maj

•

Hvilke klasser udbyder vi?

Vi ser efter, hvilke
klasser vi ønsker udbudt,
og om vi skal følge DRF.

•

Hvor skal vi afholde det?

Vi ville egentlig gerne
holde det i Præstø, til
Fransk Forår, men det er
aflyst. Lena ringer til en
kontakt og spørger, om
vi kan holde det på
engen i Præstø, eller et
andet egnet sted.
Der er
Repræsentantskabsmøde
den 17.

Intet nyt.
Orientering fra
møder afholdt med
tredjepart
• Hvordan forholder vi os til
Ekstraordinær
spørgsmålet om tilholdssted og
generalforsamling?
en evt. ekstraordinær
generalforsamling?

Vicky Højager Larsen
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TILTAG

Vicky

I morgen

Vicky

Lena

I morgen

Vi kan ikke stemme om,
om vi SKAL have et
tilholdssted, når vi reelt
ikke har et. Det ville
sætte klubben rigtig
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dårligt, hvis de var
tvunget til at finde et
sted og intet godt kunne
findes.
•

Medlemmer

Skal den afholdes, evt. bare som
et medlemsmøde uden beslutning
eller skal det meddeles i et
nyhedsbrev, hvorfor ikke?
Hvordan ser tallene ud efter den
ordinære generalforsamling?

Vi informerer
medlemmerne om, hvad
vores planer er, på mail,
som et nyhedsbrev.
Pt. Har vi 78
medlemmer, heraf har 9
ikke betalt, men ikke
meldt sig ud.

Vicky

Antal udmeldte 2021:
73 Seniormedlemmer,
hvoraf 30 ikke har betalt.
48 Juniormedlemmer,
hvoraf 23 ikke har betalt.
1 støttemedlem.

Næste møde

Eventuel

Jvf. Vedtægterne, skal
man opsige sit
medlemskab med min. 1
måneds varsel inden
årsskiftet og derfor står
disse medlemmer i
restance.
7. juni, vi ser på, om det
bliver online eller ved
fremmøde, når vi når
tættere på.

•

Bestyrelsesmøde

•

Tavlemøde

Vi indkalder når vi har
hørt tilbage fra diverse,
og inden hobbyhorse
stævne.

•

Møde om EOGF

Ikke relevant pt.
Dressurhegnet er hentet
hos Christina og står nu
hos Merete.
Vi skal finde et billede til
foreningslet og ser alle
efter, om vi har et egnet,
og sender det til Merete.
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Udvalg har lov til at
planlægge og afholde
arrangementer, uden
godkendelse på et
bestyrelsesmøde, men
kan informere og få
godkendelse på mail
eller lign.

Lukket møde
Gennemgang og
godkendelse af
referat
Slut

Referatet er godkendt af alle

Merete Rasmussen

_____________________________________________________________________________

Line Juul Pedersen

_____________________________________________________________________________

Lena Jepsen

_____________________________________________________________________________

Sussie Von Baden Mechtild-Adler

_____________________________________________________________________________

Vicky Højager Larsen

_____________________________________________________________________________
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