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Møde/dato: 

REFERAT 

Bestyrelsesmøde d. 5. juni 2018 

Indkaldte: Bestyrelsen 

Afbud fra: Christina  

Referent: Randi 

 
Pkt. 

 
Beskrivelse 

 
Diskussion, Handling og Beslutning 

 
Ansvar 

A.  Gennemgang af 
seneste referat 

Referat gennemgået og godkendt  

B.  Økonomi Orientering fra Anne Louise om den økonomiske situation og alt 
forløber planmæssigt. 
 

 AL 

1.  Status på personale  Der er holdt møde omkring arbejdsplan for sommeren 
Arbejdsbeskrivelser er udleveret 
 

AL/ 
Christina 

2.  Møde med 
opstaldere 

Der har været forsøg på at afholde samtaler med opstaldere i 
forhold til udvikling af klubben og sikre deres trivsel. 
Dette blev desværre opfattet som et negativt initiativ. 
Bestyrelsen vil stadig gerne invitere opstaldene til denne samtale.  
 

Kaja 

3.  Status på Conventus I forbindelse med overgang til Conventus vil det være nødvendigt, 
at alle medlemmer opretter sig i det nye system. 
Det forventes at skulle gøres i løbet af august. Vi håber, at første 
elektroniske fakturaer kan udsendes til betaling 1. september.  
 

AL/ 
Mette 

4.  Ansøgning ved DIF Vi vil ansøge midler ved DIF til ombygning af rytterstue/ 
dommertårn/ sekretariat. 
Karin vil gerne hjælpe med denne ansøgning. 
 

Alle 

5.  Vand på folde 
 

Gravearbejdet til slangerne vil blive udført i start juni - start juli Knud 

6.  Arbejdsdag Vi begynder at planlægge fælles arbejdsdag for alle medlemmer. 
Meld gerne ind med forslag til, hvad der kan laves. 
 

Alle 

7.  Sponsorer Klubben søger personer til sponsorudvalg med henblik på at søge 
sponsorater. Her menes ikke kun sponsorer i forbindelse med 
stævner, men større bidrag, som kan hjælpe klubben økonomisk. 
 

 

8.  Spring Regler omkring springtid skal overholdes. 
Dette gælder både tirsdag og søndag. Ved behov for at flytte tiden 
skal bestyrelsen kontaktes og der skal meldes ud både på tavle og 
via Facebook. 
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9.  Ny mødedato Næste møde d. 19/6  

10.     

11.     

12.     

13.     

 


