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Referat af bestyrelsesmøde den 14. november 2018

Tilstede, Jesper, Svend, Ole, Hanne & Lars
Afbud, Henning

1. Referat bliver godkendt.

2. Formanden orienterer.
At hovedbestyrelsen har overdraget sekretærfunktionen, til et nyt eksternt bureau kaldet
vores bureau. Endvidere kommer Lene Carlson forbi, i starten af det nye år, og giver en
orientering omkring det nye prøveprogram. Svend fortæller også at
avlsvejlederfunktionen bliver nedlagt, og erstattet med noget andet og mere
moderniseret. Hvad det helt præcist bliver til, bliver meldt ud senere.

3. Kasseren orienterer.

At der er en mangel på afregning på prøver, dette kan skyldes manglende bilag som
ligger i kredsen. Ellers ser alt rigtig fint ud.

4. Au Orienterer.
Skuer med videre er planlagt for 2019. Ringtræning fortsætter så længe banerne tillader
det, og træningstider på alt træning er uændret.

5. Generalforsamling( hvornår)
Generalforsamling skal blive afholdt d. 5 Februar 2019.
Vi holder bestyrelsesmøde d. 29 Januar 2019

6. Hvem fortsætter på valg er jeg og Lars.
Vi har snakket situationen igennem på bestyrelsesmødet, og melder det ud i indkaldelsen
til generalforsamlingen.

7. Ringtræning i ridehuset.
Bestyrelsen har drøftet en skriftlig henvendelse fra kreds 55 om afholdelse af
ringtræning i ridehuset. Vi har drøftet det igennem med vores medlemmer, som står
for arrangementet. Da vi ikke kan ser vi gør noget galt beslutter bestyrelsen at
aktiviteten kan fortsætte, som et kreds 6 arrangement. Bestyrelsen foreslår dog om vi
kunne lave en skriftlig aftale med ridehuset.

8. Indskrivning.
Indskrivning er 12/1 2019 kl 10.00 i kredsen klubhus. Vi fortsætter vores
træningstider indtil sommer.

9 a. Ungdomsmedlemmer.

Bestyrelsen har vedtaget at ungdomsmedlemmer kan træne gratis indtil man fylder
16 år.

9 b. Eventuelt.
Hanne spørger til flugt & klatrespring. Bestyrelsen bliver enige om at få købt nogle
nye snarest. Ole melder sig til, at få kigget på sagen.

