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Fengur bestyrelsesmøde

Dato: 8.2.2018
Sted: Lone, Tingsted Have, Kolding
Deltagere: Anna, Gitte, Ditte, Anneli, Robert, Dorte og Lone
Fraværd: Ingen

1. Behandling af Pers forslag vedr. et turkoordineringsudvalg og et aktivitetsudvalg
· Bestyrelsen synes, det er en god ide.

Turudvalget: Hanne og Leif arrangerer rideture.
Aktivitetsudvalget: Ditte og Anna arrangerer alt andet end turridning.

·    Medlemmerne spørges pr. mail, om der er interesse for at sidde i et af udvalgene.

2.  Hestefysioterapeut Jennie Bundegaard udbyder foredrag samt en demo af
hestefysioterapi

· Ikke aktuelt nu da Jennie pt. ingen foredrag har. Der kommer måske noget igen til
efteråret. I så fald er vi interesseret.

3. Invitation til Dronning Dorotheateatret
·    Nej tak.

4. Forslag fra Kirsten om leje af Vamdrup Kino til Arrangement
·    Aktivitetsudvalget og bestyrelsen synes, det er en god ide. Udvalget vil undersøge

   om det er muligt at se ”Om heste og mænd”.

5. Valgbarhed til bestyrelsen
·   Vi har ingen problemer. Ditte videresender Max’s svar fra DI til alle medlemmer.

6. Medlemsindberetning
· Hvert år indberettes til DIF og Kolding kommune i januar måned. Vi har indberettet

65 medlemmer. Her i det nye medlems år er vi pt. 42 personer, som har betalt
kontingent for 2018.

7. Håndtering af personoplysning/data
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· Vi skal have nedskrevet nye regler ang., hvordan vi vil håndtere persondata. Vi har
modtaget en skabelon, udgivet af DIF og DGI, som vi vil bruge. Der skal vi bl.a.
notere, hvilke personoplysninger vi har samt, hvad vi vil bruge dem til.
Skabelonen skal udfyldes og lægges på vores hjemmeside, så alle medlemmer kan
se, hvordan vi håndtere personlige data.

·   Her og nu har vi ingen personlige data, som kræver ekstra krav til håndtering. Ditte
kommer med et forslag til udfyldelse af skabelonen.

8. Sporti
· Fengur er ikke synlig på Sporti, da vi ingen aktiviteter har der. Nogle har efterlyst at

man kan betale sit kontingent på Sporti. Det koster et gebyr på 11kr. for medlemmet
at betale via Sporti.

· Pr. 1. april vil vi opkræve kontingent på Sporti og Fengur bliver igen synlig der.
Robert sørger for at få det sat i gang.

9. Forventninger til det kommende år
· Vi holder ved vores gode rideture.

o Fengur weekenden afholdes d. 14 – 16. september, turen går til Kloster Heden.

o Evt. noget spring undervisning, aktivitetsudvalget undersøger mulighederne.

o Kursus i fremstilling af hestehårsflet smykker.

10. Evt.
o Vi blev enige om at mødes til 2-3 bestyrelsesmøder om året, men kun hvis der er

noget til dagsordnen, ellers orienteres og aftales på mail.

· Ved næste bestyrelses møde aftales en politik vedr. blomst/gave i Fengur regi.


