Bestyrelsesmøde d. 06.03.2019
Til bestyrelsesmødet er: Camilla Hjort Dyssekilde, Kamilla Jørgensen, Josefine Enevoldsen, Fie Munck og
Marie-Louise Larsen
1. Referat fra generalforsamlingen er godkendt.
2. Kamille har været forbi og overdrage telefonliste og diverse informationer omkring
foreningsportaler osv.
3. Fie og Marie-Louise har besluttet at tage til kasserkursus d. 14. marts. For at lære mere om bl.a. at
søge tilskud fra kommunen.
4. Marie-Louise skriver til Preben omkring hjemmesideændring hvad angår bestyrelsen, samt ændre
bestyrelsen på DRF GO.
5. Margit opdaterer ranglisten sidste gang i weekenden, derefter vil der blive oprettet en separat
Gmail til ranglisteindtastning.
6. Camilla Hjort Dyssekilde opretter en gmail til rangliste, så at pointene sendes til en mail oprettet til
formålet.
7. Josefine, Fie og Kamilla vil sørge for at biksen vil være åbent til Joachim Thomsen kurset, så der er
mulighed for at få lidt godt til ganen mens man bliver inspireret.
8. Lukkevagt til stævner og arrangementer er aftalt at blive fordelt ligeligt mellem bestyrelsens
medlemmer, der vil blive sendt en liste ud omkring hvad der skal gøres ved lukkevagter.
9. Der vil blive arrangeret rid for dommer med Mette Koch, vi har fundet 3 mulige datoer som vil blive
sendt til Mette Koch. Lisbeth Larsen arrangerer kurset. Datoerne er: 4/5, 11/5, 25/5.
10. Der vil ligeledes blive arrangeret bomtræning med Line Juul Pedersen. Lisbeth Larsen arrangerer, og
det vil prøves at få det afholdt i slutningen af juni/ start Juli og igen i august/September.
11. Camilla Hjort vil prøve at tage kontakt til dyrelæge Susanne omkring mulighed for et foredrag
omkring hestens holdbarhed. Det vil undersøges om det måske er muligt at kunne laves i
forbindelse med FKR´s årlige sommerfest. Foredraget vil være åbent for både medlemmer og ikke
medlemmer.
12. Fie kontakter vores sædvanlige rosetmand og så vil Kamilla tage kontakt til DK rosetter og få bestilt
de rosetter der mangler, derudover vil vi prøve at finde nogle mere farverige og sjove rosetter som
B0 rosetter til spring. ML tjekker op på hvilke rosetter der mangler udover B0 rosetter.
13. Næste bestyrelsesmøde vil finde sted d. 11. april kl. 18.30 hos Marie-Louise. Lisbeth Larsen/ Faxe
ridecenter og springudvalget (Dorte Carl, Linda Zacho og Tulle Lund) vil blive inviteret til dette
møde.
14. Hvis nogen ønsker evt. emner vi diskutere til vores bestyrelsesmøde d. 11. april, kan man skrive til
mailen fkr.bestyrelsen@gmail.com.

