
Bestyrelsesmøde23.november 2016 

 

1. Punkter Fra dressurudvalget: 

 

a. Mobilepay: Vi beslutter at få en erhverv MobilePay. Det koster 1% af 

summen, men det udgår i det store og hele ikke ret meget. Margit bestiller 

MobilePay. 

b. Snarlig ny PC – kan vi få Preben til at kigge på dressurudvalgs PC’en for at 

se om noget kan gøres? 

c. Biksen – udlicitere? Kan vi finde nogen? Vi prøver en annonce i avisen. 

Vedkommende kan evt. få overskud, men betale for strøm. 

d. Hjelperlister – vi skriver i propositionerne at de 2 timer er for indeværende 

kalenderår, for at man kan vinde klubmesterskab og/eller rangliste.  

e. Inskud stævner – vi hæver indskud med 10,- pr klasse, både ved C og D-

stævner. De fleste andre klubber ligger på 90,- eller 100 kr til D-stævner, og 

vi har taget 80,-.  

f. Biks-intervaller – vi prøver at sætte intervaller på 3 timer i stedet for 2 

timer som det er nu. 

g. Sponsorer/sponsoransvarlige – holdes i udvalgene. 

 

2. Kommende stævne: Eva hjælper Jeanette med at ændre på Live etc, så nu er der 

styr på stævnet. Vi køber æbleskiver til salg i biksen, samt køber ting til at lave 

sandwich. 

3. Aktivitet Q1: Ryttermærke 3&4 kursus. Minimum 7 deltagere, lægges på Go. Mette 

vil undervise igen. Afholdes i januar. 

4. generalforsamling: 8 februar 2017. 

5. Årskontrakt med Faxe ridecenter: Faxe ridecenter foreslår at fornye kontrakten 

uden ændringer, og det er bestyrelsen enig i. 

6. Evt.  

 Revisor: Lotte kan ikke være revisor. Margit kontakter en i kommunen og 

hører ad hvad vi kan gøre. 

 Kontokik: Eva Stoltze og Jeanette Riis Karlsen skal have kontokik adgang for 

at kunne se indbetalinger til stævner. Christina kontakter banken for at 

ordne dette. 

 Spejl: Spejlene skal pudses, Kamille tager kontakt med han som pudset 

dem sidst år. 

 Hjertestarter: Forslag om at få sponsoreret en hjertestarter som kan være 

på Kastaniegården, da der ikke er nogen i området. 

 

Næste møde: Onsdag11. januarkl 19 hos Margit. 


