Bestyrelses møde 12/11-19 kl.19 i rytterstuen
Afbud fra: Jeanett og Trine.
Hjemme side
Louise/Lone arrangerer møde med Bjørn.
Facebook – ny administrator – Lone undersøger.
Julefrokost
Dato 14/12 2019
Mad – Louise tager kontakt til Føtex Ebeltoft for tilbud. Søren henter maden.
Spørger Lene om hun vil lave ris Ala mande.
Indkøb slik/drikkevarer/mandelgave/bobler.
Louise spørger efter juletræ.
Indvielse af barriere – Louise/Lone planlægger.
Ridetur eller kæpheste stævne?
Enighed om kæpheste stævne - agility
Søren tager fat Kristine i forhold til opsætning af bane og være dommer. Anne &
Kristine vil gerne hjælpe og tager teten på det.
Stævne starter kl.10:30 og julefrokost starter ca. kl.12:30
Bestyrelsen mødes kl. 9:30 og gør klar.
Louise laver opslag:
Nyt billede til klubkort som der stemmes om til julefrokosten.
Julefrokost – x kr.,- inkl. drikkevare, godtepose til ungerne.
Antal voksne – antal børn.
Stævne – gratis men kræver tilmelding. Tilmelding senest den 09 december.
Amerikansk lotteri – afventer sponsorgaver.
Generalforsamling
Louise laver opslag.
Dato tirsdag den 21 januar 2020 kl.19:00
Kontingent for 2020 skal være betalt inden den 17 januar for at have stemmeret.
Lone undersøger web kursus, vedr. generalforsamlingen.
Borde – Støvsuger
Louise køber 3 stk. borde og støvsuger i Jem & Fix
Borde ca. 600kr,- støvsuger 500kr,Æresmedlem
Der er taget stilling til årets æresmedlem. Mere info. til generalforsamlingen.

Klubmester 2019
Louise laver opslag – skal være meldt ind til Maria inden den 30 december.
- Rosetter er købt.
- Tæpper – Maria har spurgt Hanne hvilke farver man kan få. Kunne evt. passe til
rosetterne.
Klub arrangement / Lodsedler
5000kr for salg af lodsedler er sat til side i budget for 2020.
Louise spørger veninde om arrangement. Lone snakker med Jeanett/Bettina
Sponsorskilte i ridehal
Status:
Alle har betalt på nær 1 skilt. Trine sender nye opkrævninger ud, i starten af det nye år.
Herefter kan vi se hvem der betaler og evt. hvilke skilte der skal pilles ned. Nye
sponsorskilte skal fortsat sendes til Trine med navn, adresse og beløb.
Fonde
- Syddjurs kommune – Hovedpuljen. Louise har søgt 96.580kr til FEI ridtet
12/11-2019
- Sparekassen djursland – FEI stævnet
- Sparekassen Midtdjurs – penge til ny dommervogn – Søren undersøger
- Jutlander – Fiberbund – PVC hegn
- Dif/Dgi – Elektronisk tidstagnings system
- Tved Sparekassesfond – Fiberbund, FEI stævne

den

Mobilepay
Enighed om at det skal være i klubben.
Cafeteriaudvalget kunne måske være med på klippekorts ”aftale”. Oplagt at Jeanett
tager den med resten af udvalget.
Bane designer
Afventer drf. Kurset er ikke frigivet på nuværende tidspunkt. Hvis det bliver aktuelt
tager vi den op igen.
Spis sammen – Er sat i bero da der ikke er så stor opbakning og vi ved ikke helt
hvordan vi skal gribe det an og vi mangler hænder til at tage opgaven.
Valg
Jeanett, Maria og Jannie.
Andet
- Lone laver opslag vedr. elevskole workshop som hun har været på den 10 september
sammen med Karin, Hanne og Lene.
- Årets klub – Lone undersøger.
Ref. Louise Voigt

