Bestyrelsesmøde
Deltagere:

Dato:. 12.06.2018
Tid: Kl. 18:00
Sted: Louise
Formand: Marianne Frisk Jensen (Mimse)
Næstformand: Anders Sommer (AS)
Sekretær: Pia Yde Hedegaard (PYH)
Kasserer: Louise Carøe (LC)
Bestyrelsesmedlem: Helle Kovdal (HK)
Ridecenter: Jonas Thorup Hofer (JTH)
Suppleant 1: Ea La Cour Søborg (ELS)
Suppleant 2: Anne Dorte Johansen (ADJ)

Afbud: Ea
Referent:

Sekretær: Pia Yde Hedegaard

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Godkendelse af sidste referat
Økonomi
Meddelelser
Ridecenter
Udvalgene
Databeskyttelses forordning
Kursus
Rytterstue
Klubben og fremtid
PR – hjemmeside
Eventuelt/Jubilæumsdag

1.Godkendelse af sidste referat
Godkendt
2.Økonomi
Det ser fornuftigt ud. Dog har vi mistet indtægt pga. 2 aflyste stævner som var aflyst pga.
kværke
3.Meddelelser
Mimse har været til møde i Idrætssamvirket. mødet skulle give input til visionen for
idrætten i Skanderborg Kommune. Visionen er vigtig for at få et større politisk fokus på
idrættens vilkår i kommunen - og der blev bla. andet også snakket om 25 års reglen.

Jonas sørger for at søge DGI-puljen om tilskud til en ny fiberbund
Der er Distrikt 12 møde mandag d. 18. juni Mimse deltager
4.Ridecentret
Vi er blevet erklæret kværkefri pr. 1 juni
Der er naturlig udskiftning i opstalder
Der er fyldt godt op på holdene
5.Udvalgene
Byggeudvalget
Der blev afholdt arbejdsweekend i weekenden d. 9-10 juni og der blev lavet en masse
gode ting.
Stævneudvalget
Ring og spring stævnet d. 27. juni er aflyst
De holder møde i næste uge
Aktivitetsudvalget
Der tilstræbes at holde lidt flere fællesspisninger
6.Databeskyttelses forordning
Mimse har udarbejdet et forslag til en databeskyttelsespolitik og en samtykkeerklæring,
denne er specielt nødvendig til ride lejeren og Helle får den i papirs form til denne
weekends ridelejr.
Når disse er tilrettet, ligges de på hjemmesiden som et link og sendes ud til alle
medlemmer via klubmodulet
Anders sørger for at der kommer pop up beskeder på hjemmesiden, således at man skal
klikke ok til at man godkender at vi bruger cookies.
7. Kursus
Vi laver et dressur kursus med Jimmy og regner med at det bliver d. 4-5 august og en
weekend i september dato følger. Der bliver tilmelding via klubmodulet
8.Rytterstue
Støtteforeningen vil gerne sponsorer 10.000,- kr. til istandsættelse af rytterstuen der
indhentes tilbud på renovering af de 2 døre. Ride centret sørger for at der bliver malet.
9.Klubben og fremtid
Punktet blev drøftet
10. PR – hjemmeside
Der er styr på hjemmesiden og vi er igang med at indarbejde databeskyttelses ordning.
11. Eventuelt/Jubilæumsdag
Der arbejdes på højtryk for at planlægge en super dag.
Tak for dejlig mad til Louise næste møde er den 14. august hos Pia
Go sommer �

