Bestyrelsesmøde
Dato: 7. juni 2021
Tilstede:
Merete Rasmussen, Line Juul Pedersen, Sussie Von Baden Mechtild-Adler, Lena Rohr Jepsen, Vicky Højager Larsen
Fraværende:

EMNE

SPECIFIKT

Godkendelse af
dagsorden
Valg af referent

Godkendt

Valg af ordstyrer

Merete

Orientering fra
formanden
Status regnskab

Intet nyt

Orientering fra
udvalgene

TILTAG

ANSVAR

DEADLINE

Vicky

Merete har snakket med banken, men
dem der har med foreninger at gøre har
meget travlt, så vi er lidt langt nede i
køen.
Hobbyhorse
Nye spring- hvad gør vi?

Evaluering af stævne

Skal vi købe eller skal vi
søge fonde, eller skal vi
selv lave nogle?
Vi beslutter selv at lave
dem og vi vil spørge
STARK i Køge, om at
sponsorere nogle
materialer til dette.
Mega godt. Vi skal dog
være bedre til at blive
færdige, til at lave
præmieoverrækkelse.
Problemer med kode til
døren, som var forkert.
Dette er meddelt
kommunen.

Undervisning
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•

Udformning

Det tager Vicky og Lena
sig af og laver en plan

•

Antal deltagere

16 deltager
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•

Lokation

Vi har ikke fået et tilbud
med lokale fra
kommunen, endnu. Et
andet forslag kunne være
at spørge Præstø 4H, om
de vil lave et samarbejde.
Laura er suppleant i 4H
øst og vil gerne spørge,
om de kunne være
interesseret i et
samarbejde. Vi afventer.

•

Dage/tid

Prøver med tirsdage

•

Ansvarlige

Vicky og Lena

Laura

SYK Kæpheste Cup

Orientering fra
møder afholdt
med tredjepart

•

Oplæg

•

Lokation

Arbejder videre

•

Datoer

•

PR

Den 4/7, den 28/8 og
den 23/10
Arbejder videre

•

Underudvalg

Arbejder videre

Lena og
Vicky
Lena og
Vicky
Lena og
Vicky
Lena og
Vicky
Lena og
Vicky

Tilbud ny hjemmeside. Det er noget nyt,
og en samarbejdspartner med DRF.
Merete vil sige nej tak, da vi lige har fået
ny.

Aktive feriedagestatus

Vicky har fået mail fra kommunen, at vi
har 10 tilmeldte om mandagen og 3 om
tirsdagen. Vi aflyser tirsdag og tilbyder
dem at komme mandag i stedet.

Hvor er vi med
steder at leje til
arrangementer?
Lokation
Jubilæum
Eventuel

Fokus er lige nu på jubilæet, og vi
arbejder videre med det på sidelinjen.
Flyttet til Møde om jubilæet.
Medlemmer der ikke har betalt, får nu
en besked om, at de ikke er medlemmer
mere, men står i restance.
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Lena vil gerne lave en Avnø (”baby”) tur
igen. Vi prøver at finde en dato og taler
sammen i gruppen.
Vil Line stå for en Feddet-tur?
Vi vil gerne have en Kæpheste rangliste.

Næste møde

9. august til ordinært bestyrelsesmøde.

Lukket møde
Gennemgang og
godkendelse af
referat
Slut

Alle godkender referatet.

Merete Rasmussen

_____________________________________________________________________________

Line Juul Pedersen

_____________________________________________________________________________

Lena Jepsen

_____________________________________________________________________________

Sussie Von Baden Mechtild-Adler

_____________________________________________________________________________

Vicky Højager Larsen

_____________________________________________________________________________

Vicky Højager Larsen
Bestyrelsesmøde

Dato: 7. juni 2021
Side 3 af 3

