Fengur bestyrelsesmøde
Dato:
Sted:
Deltagere:
Fraværd:

31.01.2019
Anna, Reinholdts Bakke 16, 6640 Lunderskov
Gitte, Ditte, Robert, Lone, Anneli og Anna
Jytte

1.

Aktivitetsudvalg og turudvalg
 Hanne og Leif ønsker ikke at forsætte.
 Bestyrelsen beslutter at sammenlægge aktivitetsudvalget og turudvalget, således at vi
igen kun har et udvalg, Aktivitetsudvalg.
 Lotte Sparre og Penille Jensen vil gerne være i aktivitetsudvalget. Lotte er ansvarlig
for kursus aktiviteter og lignende. Pernille er ansvarlig for rideturene.

2.

Invitation til samarbejde fra Litur
 Ditte svare Vibeke, at vi på nuværende tidspunkt har mange ture selv også til
Hindsgavl. Hvis de vil arrangere noget specielt fx et kursus, er de velkomne til at
høre, om der er nogle Fengur medlemmer, som har interesse i at deltage. De er også
velkomne til at indmelde sig i Fengur og deltage i vores arrangementer.

3.

Kasserer
 Robert og Leif fortsætter samarbejdet.

4.

Administration på Sporti
 Lone får adgang som administrator, så hun får besked, når der er nye medlemmer,
som skal have et velkomst brev.
 Der er pt. 45 medlemmer i Fengur.

5.

Oplæg til filmaften i Vamdrup Kino
 Vi siger nej tak til en filmaften, hvor der vises ”Om heste og mænd”. 3000kr. er for
meget at bruge på det.

6.

Evaluering af hestehårssmykke kursus
 Det var et godt og hyggeligt kursus. Hanne fra HDesign underviste.
 Tilslutningen var ikke overvældende, men kursusset var fyldt op. Derfor bliver der
ikke noget kursus til foråret. Måske til efteråret eller næste år.
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7.

Revidering af persondataforordningen og privatlivspolitik
 Vi behøver ikke at ændre i vores privatlivspolitik, da bestyrelsesmedlemmerne
fremover selv sender deres personlige oplysninger til Frøs Sparekasse.

8.

Evt.


Hvad gør vi med Fengur efter næste generalforsamling, da Ditte derefter ikke
længere ønsker at være formand og vi pt. ingen afløser har
Efter sommerferien vil vi melde ud, at vi mangler en formand og at klubben vil blive
nedlagt, hvis vi ikke finder en person, som vil overtage formandsposten.
Anna ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen efter næste generalforsamling.



Facebook siden: Hvad må den bruges til
Alt, så længe det er relevant for Fengurmedlemmer, ikke er politisk og ikke gør
skade på andre.



Orientering om Troldhedebaneprojektet, Trailcenter i Seest samt helhedsplan
for Hylkedal
Penille undre sig over, at Fengur ikke var inviteret til friluftsaktivitetsmødet med
Kolding Kommune d. 27. september 2018, da Kolding rideklub var.
Vi undrer os også, især da vi var til møde med kommunen og flere rideklubber i
foråret.
Penille har informeret dem om, at de har glemt Fengur, samt at vi gerne vil inviteres
til det næste møde.



Hjemmesiden
Er på 7 sider. Det koster ca. 1000kr. Leif og Ditte vil arbejde på at få siden ned på 5
sider, så det bliver lidt billigere.



Klubmøde i DI
Der er klubmøde i Vissenbjerg d. 17. marts.
Ditte overvejer om hun og Leif evt. vil deltage.

Referent: Lone
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