
Referat fra bestyrelsesmøde den 8. januar 2013 

 

Til stede: Rosita, Julie, Inge, Birthe, Sharon, Mette og Richard 

  

Godkendelse af dagsorden: Godkendt  

Godkendelse af referat: Godkendt husk dato 

  

Behandles:  

Indkaldelse til generalforsamlingen:  

Der skal ud over indkaldelsen sendes formandens beretning, 
vedtægtsændringerne, fastelavn.  

Rosita, Richard, Julle og Birthe er på valg – modtager i genvalg? Kalle 

modtager han genvalg?  

Rosita hører Kalle, Rosita, Richard, Julle og Birthe modtager alle genvalg.   

Frits spørges om han vil være dirigent til generalforsamlingen. Richard spørger  

Vedtægtsændringer – generalforsamlingen   

§21 stk. 2 Forslag til vedtægtsændringer skal udsendes til alle medlemmer  

§14 stk. 1  Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i februar måned 
efter skriftlig indkaldelse med 14 dages varsel.  

§20 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 3 ugeres varsel 
efter beslutning af bestyrelsen eller efter motiveret forlangende af mindst 33% 

af samtlige medlemmer. Indkaldelsen skal ske skriftlig.  

§11 vedr. udvalg  

Ændres til  

§21 stk. 2 slettes  



§20 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 3 ugers varsel 
efter beslutningen af bestyrelsen eller efter motiveret forlangende af mindst 

33% af samtlige medlemmer. Indkaldelsen skal ske pr. mail og via 
hjemmeside.   

§14 stk. 1 Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i februar måned 
efter indkaldelse pr. mail og offentliggørelse på hjemmeside med 14 dages 

varsel.   

§11 stk. 1 bladudvalg slettes og juniorudvalg indsættes  

Udvalgene – hvem fortsætter, skal vi finde nye? Skal TREC være under 

stævne udvalg eller selvstændig udvalg?   

Udvalgene: Der skal findes nogle flere til udvalgene, så det ikke kun er 
bestyrelsen der sidder der. Der skal være flere til at trække læsset hvis der 

skal holdes stævner. De skal kontaktes om nogen kunne tænke sig at være 
med. TREC hører under stævneudvalget.   

Kursus:  

Ponygames den 19. januar 2013, tilmeldte Sharon, Liane, Emilie 

Basiskursus april Hjalleup Rideklub – Liane???  

Både Liane og Emilie – Anne Eriksen (skal høres), Mathias – Emilie hører 

vi mangler banebygger  

Sikkerhedsregler – er vi kommet videre 

Nej det er vi ikke.  

Udvalgs retningslinier 

Der har ikke været tid til at se på det endnu. Udsættes til efter 

generalforsamlingen.   

Kørselspenge Sifa – har vi hørt fra dem? 

Nej det har vi ikke. Skal høres.   

Beretninger:  

Formand – Intet nyt 



Kasserer - Intet 

Hjemmesiden - Intet 

Breddeudvalg – Der skal sættes galjer op. Det gør Richard.           

Cafeteriaudvalg - Intet  

Juniorudvalget - Intet  

Materialeudvalg – Presenning er på plads over computer rummet, 
vaskemaskine er væk. 

Stævneudvalg  

          Distance stævne – der skal holdes møde 

          TREC stævne – der skal holdes møde 

           Jubilærums stævne? Dato – efter generalforsamlingen.  

Undervisningsudvalg – Vi mangler ryttere til nogle af holdene.                

          Ridemærkeundervisningen – det skal der tænkes over.  

TREC udvalg – vi skal holde møde. Dato er den 4. maj  

Distance – skal indkaldes til møde. Begge dele efter generalforsamlingen.  

Sponsorudvalg – Sikkerhedsholdere og skinner afslag fra Trygfoden. Der er 

ikke hørt noget fra Lind fonden. Der forhandles med Ulsted fonden vedr. 
spejle.  

Eventuelt:  

Klubbens heste trænger til smed. Birthe bestiller.   

Næste møde: 14. februar kl. 18 – en time inden generalforsamlingen  

 


