Bestyrelsesmøde den 18.02.14
Tilstede: Michelle, Anja, Birthe, Julle, Rosita, Iben
Afbud: Richardt.
Kasser: Fritz takkede nej til kasser jobbet. Rosita foreslår Diana Madsen, 1. sup. Hvis denne takker ja, vil
Rosita gerne ud af bestyrelsen, så Diana kan overtage hendes plads. Birthe ringede Diana op. Hun vil gerne
overtage posten som kasser. Hun træder herefter ind i bestyrelse, og Rosita træder ud af bestyrelse.
Vedr. medarbejder administrator: Rosita er pt administrator, denne skal overføres til Birthe. Det finder
Rosita ud af, og giver Birthe besked.
Den nye kasser skal have fuldmagt til sparekassen. Det aftales at der er to som skal have fuldmagt til
sparekassen.
Vaskemaskine: Anja hører vedr. vaskemaskinen, som er Rideklubbens. Den står pt. ved Richardt. Anja
spørger til om den kan komme her ud i klubben. Det er ikke muligt at få vaskemaskinen stille op i klubben.
Anja spørger, om klubben vil sælge vaskemaskinen. Anja kontakter Richardt for at se vaskemaskinen.
Herefter vil der blive taget stilling til prisen, hvis Anja vil købe den.
Hest: På generalforsamlingen fortalte Tina Hansen omkring en hest, som var til salg til 10,000 kr., som
kunne bruges både til dressur og spring. Tina skal spørges, om hun vil høre efter om den kan komme på
prøve i klubben. Birthe taler med Tina.
Fastelavnsringridning: Der er fastelavnsringridning den 02.03.14 kl. 13.00. Der skal findes hjælpere.
Breddeudvalget finder hjælpere til fastelavn.
TREC-kursus: Der er kommet information vedr. TREC-Kursus. Denne hænges op i stald og opslagstavle.
Sharon vil desuden lavet et kursus, evt. i Dronninglund, der afventes dato for dette.
Påskeskrab: Birthe har 450 stk. påskeskrabere der er klar til salg.
Lån af spejderhytte til julefrokost: I forbindelse med at Klubben lånte spejderhytten til julefrokosten, skal
klubben hjælpe med at dele turistguiden ud i sommerhusområdet. Vi afventer at høre nærmere.

Konstituering af bestyrelsen:
Bestyrelsen har konstitueret sig på ny, som følgende:
Formand: Birthe Johansen
Næstformand: Julie Christensen
Sekretær: Iben Petersen
Kasser: Diana Madsen
Medlemmer: Michelle Lindgren, Anja Rævdal, Richardt Hansen
Bjarne Rævdal er blevet 1. sup.
Kontaktperson til udvalgene:
Breddeudvalget: Anja Rævdal
Cafeteriaudvalget: Birthe Johansen
Sponsorudvalget: Birthe Johansen
Stævneudvalget: Iben Petersen
Materialeudvalget: Richardt Hansen
Undervisningsudvalget: Afventer
Hjemmesiden: Michelle Lindgren, meddeles til Sharon, så hun kan hjælpe Michelle i gang.
Distrikt repræsentant: Rosita Jørgensen

Næste møde: 20.03.14 kl 19.00.

Iben Petersen
Sekretær

