Referat af bestyrelsesmøde
Mandag den 17. december 2018
Deltog: Betina, Elizabeth, Jørn, Nancy, Lea og Jill
Afbud fra: Michelle, Kristine, Louise, Mia, Lea D, Olivia, Anita
•

Godkendelse af referat
Referatet fra d. 22. november blev godkendt.

•

Meddelelser
JU-HUU – Vi har fået tilsagn om 63.000 kr. til udskiftning af vinduer og døre i
Kiosken/Rytterstuen fra Folkeoplysningsudvalget i Faxe Kommune.
Lea har nu også søgt ”ansøgningspuljen” om midler til 2019 – Peder Hastrup havde
et budget på et vandkompleks i den nye skov på ca. 82.000. Lea har søgt om dette
beløb også med begrundelsen, at vi afholder J/Y DM i 2019. Hvis vi kan få 30% af
dette beløb, kan vi komme langt.

•

Afholdte aktiviteter
o

Juleoptog 2018. Juleoptoget gik fint med ca. 15 ryttere/vogn og 25 i alt med
hjælpere. Betina sørgede for æbleskiver m.v. for ca. 175 kr.

•

Kommende aktiviteter
o

Rytterfest/generalforsamling. Biblioteket er booket og Lea sørger for nøglekort.
Menu er bestilt til ca. 50 personer fra Faxe Smørrebrøds Café (som sidste år).
Bestyrelsen sammensatte menuen på mødet. Vi skal give besked om endeligt
deltager antal ca. 14 dage før.
Lea sørger for pokaler og modtager af hjælperpokal blev besluttet. Lea bestiller
buketter til vinderne.
Betina sørger for duge og glas og øvrige indkøb. Lea henter det, der skal bruges, i
Kiosken. Vi skal huske ”tag-tøj”, skarpe knive og en gryde.
Som underholdning vedtog bestyrelsen, at bruge Kahoot – Lea og Jørn arbejder på
det. Husk at medbringe computer.
Lea sender invitation ud på mail sammen med kontingentopkrævning og lægger
også invitationen på Facebook og hjemmesiden.
Lea søger politiet om udskænkningsbevilling.
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Dagsorden til generalforsamlingen bliver som den plejer.
På valg til bestyrelsen er:
Lea, som gerne modtager genvalg
Jill, som gerne modtager genvalg
Kristine, ? (Lea spørger)
Michelle, ? (Lea spørger)
Alle suppleanter er på valg:
Nancy, som gerne modtager genvalg
Jørn, som gerne modtager genvalg
Lea D, ? (Lea spørger)
Mia, ? (Lea spørger)
Bestyrelsen stiller følgende forslag til vedtægtsændringer:
§7: Sætningen: Nye medlemmer betaler halvt kontingent efter 1. juli ændres til Nye
opstaldere på Stengaard betaler halvt kontingent efter 1. oktober.
Begrundelsen er, at klubben betaler fuldt kontingent til DRF og D4 uanset
indmeldelsestidspunkt.
§11: Sætningen: Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned ændres
til Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af 1. kvartal.
Begrundelsen er praktiske hensyn for hvornår vi har mulighed for at afholde
generalforsamlingen.
For at vedtage disse forslag skal 2/3 af de afgivne stemmer være for forslagene.
Forslag om kontingent for 2020: Passive forhøjes til 150 kr. Aktive uændret med
350 kr. for U25 og 450 for seniorer.
Udvalg skal nævnes, så vi har mulighed for at hverve nye medlemmer til
generalforsamlingen.
Lea sender Formandens beretning ud til gennemsyn sammen med dette referat.
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Jill ser på regnskabet og laver opstilling af årsregnskab fra det nye
regnskabsprogram. Betina kontakter Peder H. mht. til afregning af evt.
omkostninger til terrænbanen i 2018.

o

Kostumespringning Fastelavn 2019. Tine Vejlstrup har foreslået til Lea, at vi
kunne afholde en kostumespringning i forbindelse med fastelavn 2019. Vi blev
enige om, at sætte det på aktivitetsplanen lørdag d. 2. marts (fastelavn er d. 3.).

•

Hjælperopgaver og rangliste
o

Vi var enige om, at Lea’s liste dækker opgaverne meget fint. Vi besluttede, at hver
arbejdstime giver 1 point. Det er svært at differentiere om nogen opgaver skal give
mere end andre, så vi prøver på denne måde i 2019. Lea laver et punkt på
hjemmesiden, hvor man kan indberette sine timer – Navn, hvilken opgave man har
lavet samt antal timer. Lea vil så prøve at holde styr på indberetningerne. Dette
tiltag nævnes i formandens beretning på generalforsamlingen og kan evt. uddybes
under eventuelt, hvis der er behov for det.

•

Nyt fra udvalgene
o

Intet nyt. Vi skal huske at nævne udvalgene på generalforsamlingen og se om vi
kan få nye udvalgsmedlemmer.

•

Regnskab og budget
Regnskabet er næsten færdigt og resultatet ser fint ud. Jill kigger på regnskabet
sammen med Betina, inden det sendes til revisor.

•

Eventuelt
o

•

Intet

Næste møde: Afholdes mandag d. 28. januar kl. 19:00 hos Lea.

Side 3 / 3

