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     D. 6. april 2007 
    

 
 

 
Referat af 1. bestyrelsesmøde i FKR. 

 
Tilstede var: Troels, Amanda, Malene, Sif og Lisbeth 

 
Pkt.1 Dagsorden godkendt med følgende tilføjelser: 
 Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden. 
 Pkt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde. 
  
Pkt. 2  Referaterne fra den ekstra ordinære generalforsamling, samt det efterfølgende 
 konstituerende bestyrelsesmøde blev godkendt uden bemærkninger. 
 Der var enighed i bestyrelsen om at få lagt referaterne ud på hjemmesiden. 
 
Pkt. 3 Bestyrelsens virke.   (Pkt.1 i den udsendte dagsorden) 

a.  Der vil blive holdt bestyrelsesmøde hver anden måned. 
 Mødedatoer for resten af 2007: 14. juni  
    23. august  
    4. oktober 
    13. december 
 Alle møder starter kl. 19.15 i Rytterstuen på Kastaniegården. 
 Bestyrelsesmøderne er åbne for medlemmerne i tidsrummet 19.15 - 19.30 for 
 spørgsmål m.m.  
 Emner til behandling skal være bestyrelsen (sekretæren) i hænde senest 7 dage før 
 mødet. 
 
b.   Kontaktpersoner til: 
  Kastaniegården:  Troels Wenzel 
  Distriktet/DRF:   Lisbeth Hansen 
  Sponsorer:       Malene S. Hansen 
  Kommune: ·     Amanda Justesen 
  Spørgsmål o.a. går igennem Lisbeth. 
 
c.  Kontraktforhandlinger med Kastaniegården vil finde sted torsdag d.19. april kl.19. 
 Tilstede vil være: Lisbeth og Jørgen Henrik Larsen, samt FKR’s bestyrelse. 
 
d.  Klubbens love/vedtægter: Bestyrelsen afventer resultatet fra Katrine og 

 Flemming. 
 
e.  Besøg af DRF konsulent: Amanda tager kontakt til DRF efter påske. 
 

Pkt. 4 Kassererhjørnet.  (Pkt.2 i den udsendte dagsorden)  
a. Skift af bank er godkendt af bestyrelsen.  Malene klare det praktiske. 
 
b. Opfølgning af ikke-fornyede medlemskaber: Sif og Amanda tager kontakt til disse 

medlemmer. 
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c. Tilmelding til stævner. 
 Fremover skal udvalgene selv stå for modtagelsen af   
 tilmeldinger/kontant betaling til stævner.  
 Bestyrelsen vil komme nærmere ind på det, på mødet med udvalgene. 
 

Pkt. 5 Visioner for FKR. (Pkt.3 i den udsendte dagsorden)  
a. Vi skal lave flere fællesaktiviteter. 

 -skovture, strandture, fastelavn, julehygge, ringridning, orienteringsridt, loppemarked 
 m.m. 
 Derudover skal vi have en arbejdsdag og en årlig rytter/grillfest. 
 

Pkt. 6  Udvalg.   (Pkt.4 i den udsendte dagsorden) 
a.  Arbejdsdelingen imellem udvalg og bestyrelse skal klarlægges på udvalgsmødet. 
 Her skal vi bl.a. snakke om; 
 - Bestyrelsens oplæg. 
 - Udvalgenes egne ideer 

 - Koordinering af aktiviteter 
 Der bliver lagt op til at udvalgene skal blive selvkørende. 
 

b.  Der er fastsat en dato for møde med bestyrelsen og udvalgene d.26. april kl. 19.30 i 
 Rytterstuen på Kastaniegården. 

 
Pkt. 7 Eventuelt.  (Pkt.5 i den udsendte dagsorden) 
  - Depotrum, oprydning m.m. lægges ind under Arbejdsdagen. 
 

 - Kørseludvalget anmoder om køb af 4 hjørner til dressurbanen, samt et målehjul. 
  Bestyrelsen siger ok til indkøb af disse ting. 
  
 - Skift af låse i Depotrum, Biks + gitter og postkasse. 
 
   - Tine Nielsen vil gerne være ungdomsrepræsentant i Ungdomsnetværket under DRF. 
  Det giver bestyrelsen accept til.  
 
 
 

Herefter sluttede mødet.    
 
Næste møde vil blive d.14. juni kl.19.15 i Rytterstuen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referent. Lisbeth Hansen 
 


