Referat af bestyrelsesmøde den 7/1 2014
1. Godkendelse af referat. Godkendt
2. Fornyelse af dagsorden. Udkast til den 7/1 er godkendt.
3. Arbejdsdage, alm. rengøring og oprydning. Fredag den 16/1 kl. 16 Der skal pudses vinduer, ordnes
toiletter, feje, ordnes bane. Der laves en opfordring på hjemmesiden samt på Facebook. Næste
arbejdsdag bliver den 13/2 kl. 16
4. søndag den 25/1 afholdes military arrangement i hal A hele dagen. Hallen er derfor lukket.
5. Pokaler, Christian finder kriterier for uddeling af pokaler. Punktet kommer på igen næste gang.
6. Tantehold må gerne oprettes i hal B men holdet skal være åben for alle medlemmer. Det vil blive
annonceret som gratisundervisning for alle. Min. 5‐6 deltagere på et hold.
7. Generalforsamling torsdag den 26/2 2015 skal offentliggøres mindst 14 dage før. Indkomne forslag
skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før.
8. Susanne foreslår at vi udskifter 2 bestyrelsesmøder om året til 2 medlemsmøder. Et møde om
foråret og et igen om efteråret. Derved vil medlemmerne kunne være med til at komme med
forslag til vedtægtsændringer.
9. Spørgsmål fra Gry: vi prøver det, men springene skal være væk senest onsdag aften når Jens’ hold
er slut. Springene på hovslaget skal være rykket ind så der er mulighed for at ride dressur.
Bemærk: man må ikke springe alene.
10. Undervisningstilbud/økonomi. Kontingenter til spring undervisning tirsdag samt dressur mandag
hæves således at undervisningen går i kr. 0 Disse kontingentstigninger træder i kraft pr. 1/8 2015
Det varsles i god tid til medlemmerne, første gang til generalforsamlingen.
Mandagsundervisningen kan fortsætte hvis underviser vil nøjes med 1 time. Christian undersøger
dette.
11. Spejle er på vej, de forventes klar til generalforsamlingen 2015
12. Fællesmøder med centret afholdes efter det første medlemsmøde.
13. Priser på reklameskilte? Hvad tager andre for det? Christian kontakter de andre klubber.
14. Hjemmeside:
Rette hvem der underviser om tirsdagen samt at det er begynderundervisning
Military den 25/1
Generalforsamling
Arbejdsdage
15. Udskiftning af vand og lys – Centret tager sig af dette.
16. Næste møde: onsdag den 4/2 kl. 19
17. Evt.
Byggetilladelser
Skurvogn er købt

Referent: Lone

