Bestyrelsesmøde d. 14.januar 2022 kl. 19
Grænsevejen 80 lille jyndevad 6360 Tinglev

Tilstede: Helge, Lene, Preben og Renate
Økonomi: Vi har haft et underskud på 6000kr. men også tilbagebetalt 7000kr. i lokaltilskud.
Medlemmer: Aktive kun os i bestyrelsen plus Monique, Majbritt og Hanne. Stævne medlemmer 4
stk.
Forslag til ændringer af vedtægter: At mand kan vælges ind i bestyrelsen, ved valg til
bestyrelsesmedlem her og nu til generalforsamlingen og ikke med krav om, at skulle have været
medlem mindst en mdr. da det kan påvirke muligheden for at få nye med i bestyrelsen.
Evt. en ændring af medlemskontingent, men vi skal også huske at vi betaler et gebyr til DRF for
hver start til stævne
Der er kommet forslag til dato for generalforsamlingen: torsdag d. 24. februar kl. 19 hjemme hos
mig.
Da Lene og Anette ikke ønsker genvalg, er der kommet forslag til en om konstituering:
Arno til formand
Renate til kassere
Nyt bestyrelsesmedlem Linette Tjørnelund.
Og en ny suppleant Tanja Christensen, hvis ikke Lene vil have den post.
Hjemmesiden: linket til Facebook siden er ikke helt det som vi ønsker, da det kun er til stedet og
ikke vores rigtige gruppe. Jeg tager fat i Mogens men vil gerne lige vente til efter
Generalforsamlingen.
Pluskær: Jeg har ikke gjort mere ved sagen da Jeg ikke ville gøre det svært for Lene, Men Lene
mener at vi lukker døren for os selv, hvis vi afholder nogen aktiviteter andre steder end hos dem.
Jeg synes vi skal tage en snak om det på det næste møde, også hvad vi synes fremtiden for
rideclubben skal være, da Lene har et ønske om at lukke en elevskole op igen og da må jeg klart
melde ud at der er jeg slet ikke henne. Så tænk lige lidt på hvad I selv har i tankerne til næste
møde.

