
  

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 10. januar 2011 

kl. 19.00 hos Majbritt 

Tilstede: Anya, Rosita, Majbritt 

Afbud: Gitte, Rene' 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 

2. Godkendelse af referat. 

Godkendt 

3. Beretninger: 

Formand 

Kasserer 

Årets største arbejdsindsats står for døren, Anya skal bruge hjælp til at pakke kuverter m. m. de skal ud 

senest den 26. januar.  

Majbritt ringer og spørger FDF om vi kan låne FDF hytten 10. februar, Rosita snakker med Birthe om øl og 

vand og kage. 

Generalforsamling 10. februar klokken 19, Majbritt skriver og sender annonce til Hals Avisen. 

Hjemmeside 

Er genopstået i fin stand. 

Breddeudvalg 

Det gik fint med at sælge skrabelodder, og var hyggeligt med æbleskiver. Næste år skal vi prøve at være 

opmærksomme på at det ikke lige falder sammen med en landsindsamling. 

Fastelavn falder først i marts, så vi håber på at isen og sneen er væk og arrangementet kan holdes. 

Cafeteriaudvalg 

Vinter pause 

Materialeudvalg 

Vi skal have kigget på den fraflytnings liste vi har fået af udlejer.  



Stævneudvalg 

Vinter pause 

Undervisningsudvalg 

Vinter pause 

Distriktet 

Der er hængt propositioner op i skuret til d – stævne. 

 

4. Behandles:  

a. Kontrakt 

Anya og Rosita havde møde med Aalborgvej hvor der blev snakket økonomi og oplæg til husleje kontrakt. 

Anya skal som næste skridt have et møde med kommunen om tilskud. Anya kontakter Hals sparekasse om 

de er interesseret i at støtte en af deres kunder, som står for en flytning. Birthe Johansen spørges om 

kontakt til Torverens venner. 

Vi krydser fingre for at alt falder på plads. 

b. Forsikring 

Anya udfylder det der mangler og afleverer den til Gitte 

c. Generalforsamling 

Kontaktpersonerne for de forskellige udvalg bedes kontakte medlemmerne i udvalget med henblik på 

genvalg. 

Formanden skal samle nogle stikord til formandens beretning og tage kontakt til Anya, senest 20. januar. 

På valg er Anya, Rene' og Isabell  

5. Næste bestyrelsesmøde  

a. Vi kalder ind til et hastemøde, hvis der bliver noget i forhold til kommunen, ellers snakker vi om det til 

generalforsamlingen.  

6. Eventuelt  

a. Vi skal rose os selv for alt det frivillige arbejde vi har lagt, for at samle penge ind og profilere klubben 

b. Rosita har taget kontakt til kommunen og snakket med Jens Vinge, han har lovet at skovvejen skulle have 

været ryddet før jul. Er den ikke i orden skal vi bare ringe igen. Majbritt tjekker stien en dag når isen er 

væk.... 2 i (sø), Stævnefolderen kigge Rosita på når hun kommer ud på klubbens matrikel. 



Vi samler stadig karat mærker. Rosita har en masse mærker, de skal afleveres til Eva Pedersen her i januar. 

c. Vi skal have undersøgt om ikke klubbens heste skal chippes? Vi skal have samlet vore hestes papirer. 

Hvem har Kasmiras pas? Rene eller Gitte? De skal medbringes til næste møde. 

 

Venlige hilsener fra Majbritt 


