Fengur bestyrelsesmøde
Dato:
11.02.16
Hos:
Helle
Fraværende:

1. Medlemsregistrering
•

Vi er enige om, at det vil være nemmere, hvis vi kører det over one.com

2. Ridesti ved Jels Voldsted
•

Anneli har talt med en byrådspolitiker i Vejen ang. ridestier. Det er ok, at Fengur lægger navn til, og
Ditte og Leif tager korrespondancen.

3. Aktivitetsudvalget
•

Fortsætter med samme hold som sidste år

4. Ikke medlemmers deltagelse i aktiviteter
•
•

Ditte forfatter en tekst, at man kan få lov til at deltage på 2 ture uden at være medlem for at se, om
det har interesse. Derefter skal man være medlem. For kurser m.m. aftaler vi det i bestyrelsen pr.
arrangement, hvis det bliver relevant.
Dittes tekst: Det er muligt for et Fengurmedlem at invitere et ikke medlem med til 2 rideture. Dette
gælder for rideture som ikke har deltager begrænsning.
Er det rideture med tilskud fra Fengur får ikke medlemmer ingen tilskud. De betaler fuld pris for evt.
deltagelse.
Ønsker vedkommende derefter at deltage i yderligere rideture eller andre arrangementer kræver det
medlemskab af klubben.

5. Baneleje, Fengur betaler
•

Fengur betaler fremover baneleje til ridekurser.

6. Tilmelding til arrangementer/aktiviteter
•

Rikke skriver fremover i invitation til Páll kurser, at tilmelding begynder en bestemt dag, så så
mange som mulig får mulighed for at tilmelde sig. Og der vil kun være personlig tilmelding
fremadrettet.

7. § 9 i vedtægterne vedr. stemmeret
•

Vi vil fremover sætte aldersgrænsen til 16 år.

8. Klubmøder d. 12/3 og 1/10
•

Ditte og Dorthe deltager. Skulle Dorthe blive forhindret, springer Leif til. Når dagsordenen
foreligger, snakker vi sammen i bestyrelsen pr. mail eller Skype.

9. Forventninger til 2016
•
•
•
•

Xenia foreslår, at Fengur kommer på Facebook. Dette sættes på som punkt til næste bestyrelsesmøde.
Rikke kontakter Helle før kurset i april for udbetaling af 5000 kr.
Lisbeth Bogh May har trukket sig som suppleant.
Vi holder fortsat ideen om Mobilepay åben, da der er stor efterspørgsel blandt medlemmerne.

Referent: Rikke

