
        Bestyrelsesmøde 15.01.2015 

1. Indkaldelse til Generalforsamling :  

 Marit reserverer lokale på Rolloskolen, og skriver indkaldelse.  

 Indkomne forslag skal være inde inden 11. feb og sendes til Kirsten. Preben lægger 

det på hjemmesiden og facebook. Bestyrelsens forslag er at hæve kontingenten til 

575 for seniorer og 400 for juniorer. Dette er pga vi kan stå i fare for at i højere grad 

måtte købe os til tjenester til arrangementer etc.  

 Af bestyrelsen er Kirsten og Marit på valg. De øvrige som er på valg står på 

indkaldelsen til generalforsamling (se nedenfor).  

 Forplejning er kage og kaffe. Kirsten og Kamille tager kaffe med. Lisbeth bager kage. 

Lotte tager sodavand og øl med. Kirsten køber servietter og evt. krus. 

2. Biksen  

 Aftenstævnet: Lisbeth Larsen tager biksen til aftenstævnet.   

 C-stævnet i spring: pølsevogn bestilles (Kirsten). Annie laver frokost til hjælperne og 

åbner biksen et par timer om morgenen hver af dagene inden pølsevognen åbner. 

Lisbeth køber ind til frokost samt pålæg, kaffe og mælk. 

3. Korrekt dressurridning: Jeg sender deltager liste til Lotte så hun kan tjekke om de har 

betalt. 

4. Spring – samarbejde med RØSK? Det bliver svært at få hjælpere til at hjælpe i RØSK, når vi 

ikke kan få hjælpere til vores egne stævner. Kirsten har sendt mail til Malene.  

5. Tak til hjælpere: Nogle hjælpere plukkes ud og får en gave for god indsats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Valg af bestyrelse: 
 
Bestyrelse og udvalg for 2014: 
 
Kirsten Weiss (på valg) 
Lisbeth Andersen (ikke på valg) 
Lotte Jensen (ikke på valg) 
Marit Sørum (på valg) 
Kamille Larsen (ikke på valg) 
 
Suppleanter til bestyrelse: 
Anne Troensegaard (på valg) 
Eva Stoltze (på valg) 
 
Kasserersuppleant: 
Emma Nymand (på valg) 
 
Juniorudvalg:  
Fie Paaske og Mille Lykke Jørgensen (en er på valg) 
 
Juniorsuppleant:  
Annica Frederiksen 
 
Revisor: Frank Hallgren Andersen (ikke på valg) 
 
 
Udvalg: 
Dressurudvalg: 
Eva Stoltze (formand), Christina Larsen, Line Karlshøj, Lykke Andersen, Emma Nymand, Marie 
Louise Larsen, Mia Sørensen, Christina Bjørndahl 
 
Springudvalg: 
Malene Gertov 
 
PR Udvalg:  
Merete har trukket sig, så nyt udvalg skal nedsættes. 
 
Sponsorudvalg:  
Anne Troensegaard 
Lisbeth Andersen 
 
 

 


