
Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 21/8 kl. 18.30 hos Hanne.  

Deltager. Hanne, Lars, Ole, Svend, Jesper, Michelle, Vibe.  

Afbud. Henning.  

1. Godkendelse af referat.  
Referatet bliver godkendt af alle.  

 
 
2. Formanden orienterer. 

Svend fortæller Indskrivning er mindsket. Godt 30 kom, tilgengæld kom der 3 helt nye. Der er 
udskrevet lister på medlemmer som hænger på tavlen i klubhuset. Trænere skal sørge for 
ajourføring og betaling. Svend orienterer også om rep mødet. HB fortsætter som før. Vi skal huske 
at der er arrangement for svæveklubben d. 31/8 

 
 
3.  Kassere orienterer. 

Hanne orientere alt ser godt ud, og ikke noget ekstraordinært at berette.  

 
 
4. AU orienterer. 

Jesper fortæller at vi skal bestille værelse til en tysk dommer i forbindelse med vores skue i 
november. Skuet holdes formentlig på træningspladsen. Jesper skriver til Randi vedrørende 
annonce i hovedbladet. Jesper fortæller også at vi mangler pokaler, men vi skal bruge de sidste vi 
har tilbage. Ringtræning i ridehallen starter tidligere i år. Vi regner med det vil starte midt i 
november.  

 
 
5. Orientering fra BHU (trænermøde/initiativer) 

Michelle fortæller om trænermøde og de initiativer som vi har talt om til mødet. Trænermødet gik 
godt og de nye initiativer er så småt sat igang af trænerne. Michelle fortæller om flere ideer hun 
har iværksat. Alt lyder godt.  Prøve 16.11.2019 

 
 
6. Opfølgning på arbejdsdag (reparation af skjul! Ny dato! hvem gør hvad!) 

Arbejdsdag gik godt der var mange velmødt. Vi fik lavet en hel del. Vores skjul skal dog stadig 
repareres. Bestyrelsen finder en ny dato for dette. Det bliver 22/9 vi forsøger med ny arbejdsdag. 
Svend bestiller materialer.  

 
 
7. Lys ved/på banen i lunden. (DCH vil gerne låne lys på banen, hvad skal det koste) 

Vi finder ud af helt præcis hvad vi gør angående lys. Alle har lov til at undersøge eventuelle tilbud. 
Lamperne som vi har liggende snakker vi med vores elektriker om at få sat op. DCH vil gerne låne 
banen/lyset. Bestyrelses finder en realistisk pris. Ole kigger på det.  

 
8. Eventuelt. 

 
Næste møde holdes d. 20 November 2019 kl. 18.30 



 


