Fengur bestyrelsesmøde
Dato:
Sted:
Deltagere:
Fraværd:
1.

6.9.2018
Robert, Tværvej 5, 6622 Bække
Gitte, Ditte, Robert og Lone
Anna, Anneli og Dorte

Sporti – Er vi klar?
 Ja


Vi besvarer de spørgsmål, som Martin har sendt til Robert:
Det er kun enkeltmedlemskaber. Kontingentet er 125kr. Perioden er kalenderåret.
Opkrævning sendes ud 14 dage for indbetalingsfrist. Sidste betalingsfrist er d. 1. jan.
Påmindelse d. 21. jan.

2.

Velkomstbrev til nye medlemmer.
 Lone laver et oplæg til et velkomstbrev.

3.

Klubmødet i foråret og det kommende her i september.
 Ditte og Leif deltog i Islandshesteforeningens klubmøde i foråret. Mødet
omhandlede bl.a. en kort orientering om Natur og Strategisporet. 3 foreninger
arbejder sammen og lønner en person i 3 år, som skal gøre en indsats for
Natursporet.
 Det næste klubmøde er udsat til d. 7. oktober 2018. Ingen af de fremmødte
bestyrelsesmedlemmer kan deltage.

4.

Møder med Kolding kommune og rideklubberne i Kolding d. 11. april og d. 29. maj.
 Ditte og Lone deltog i møderne, som handlede om: Hvordan vi sammen kan udvikle
ridesporten samt de problemer med økonomien, som mange rideklubber har.
 Ditte fik en kontakt til Taps rideklub.

5.

Generalforsamling.
 Robert, Dorte og Ditte er på valg: Robert modtager genvalg, Dorte modtager ikke
genvalg, Ditte modtager genvalg.
 Suppleanter er på valg: Gitte modtager genvalg, Anneli?
 Ditte spørger Ove, om han modtager genvalg som revisor.
 Ditte kommer med et ændringsforslag til vedtægterne ang. at dagsorden udvides med
valg til revisorsuppleant.
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6.

Skal Fengur give gaver? Hvornår og hvad giver vi?
 Fengur giver blomst/gave til afgående bestyrelsesmedlemmer, som har siddet i min.
3 valgperioder i bestyrelsen.
 Fengur giver ikke gaver til runde fødselsdage samt andre mærkedage.

7.

Evt.


DI har generalforsamling d. 10. november. Som klub har vi 1 stemme. Ditte og Leif
deltager måske.
Når DI’s dagsorden kommer, vil bestyrelsen gennemgå og diskutere den på mail.
Ditte forvalter klubbens stemme.



Bestyrelsen har besluttet, at medlemmer, som er turguide, inden en tur kan kontakte
kassereren og spørge om Fengur giver kaffe/kage eller is på turen.
Der skal altid efterfølgende afleveres en kassebon til kassereren.



På vores hjemmeside mangler der en mail adresse til turudvalget og
aktivitetsudvalget.
Ditte vil sende en mail ud til alle medlemmer og spørge, om nogle har lyst til at
sidde i et af udvalgene.



Ditte undersøger på nettet, om der er en prof, som vil undervise en lørdag i
fremstilling af hestehårsflet smykker.



Ditte kontakter Vamdrup Kino ang. fremvisning af: Om Heste og Mænd.

Referent: Lone
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