Bestyrelsesmøde d. 26/1-20
Alle til stede

1: Aktivitetsudvalg
Bo Høstrup: Arrangementet gik rigtig godt og holdene var fyldt op. Der var otte deltagere hver
dag. Deltagerne var tilfredse. Der var et lille underskud på arrangementet, dette må vi tage i
mente til næste gang så vi kan vende det til at det som det mindste løber rundt.
Der er ikke flere arrangementer inden generalforsamlingen. Vi håber at få rigtig mange nye
kræfter i det nye aktivitetsudvalg til generalforsamlingen for at bibeholde vores mange og
spændende arrangementer.
2: Stævneudvalg
Klubben har fået den stævnedato vi gerne ville have som er d. 31/5 og d. 1/6 (Pinsen) Det bliver
dressur søndag og spring mandag med interne klubmesterskaber. Terminen er ansøgt på DRF Go
og der er fundet dommere til dressur samt dommer og banedesigner til spring. Vi venter med
yderligere planlægning til efter generalforsamlingen hvor det nye stævneudvalg er sat.
Der er forhåbninger om at VIRK også afholder et stævne til oktober 2020.
3: Præmieskammel/Dommerhus – Er der nyt her?
Vi har ikke hørt fra repræsentanten, men vi går ud fra der er gang i en proces så vi kan nå det
inden vores stævne.
4: Reol til opbevaring af udstyr
Ingelise bestiller reol til levering primo marts.
5: Lokaletilskud – indberetning af medlemmer
Åse har indberettet medlemmer for 2019 og søgt lokaletilskud for 2019. Der er ligeledes indsendt
forventet lokaletilskud for 2020.
6: Generalforsamling
Klubben afholder generalforsamling onsdag d. 26. februar 2020 kl. 18.30 i rytterstuen. Åse har
lavet indkaldelse som sendes ud ultimo januar/primo februar. Som noget nyt giver klubben pizza
og sodavand efter generalforsamlingen til alle deltagende medlemmer af klubben.
7: Evt. og andet
Klubmester regelsæt: De sidste par år har vi givet lov at til melde sig ind i klubben senest inden
sidste tilmelding til stævnet for at deltage i klubmesterskabet. I år skal man melde sig ind i klubben
senest tre måneder før = senest inden 1/3-2020 for at kunne deltage i klubmesterskaberne 2020.

Rangliste: Rangliste opdateres og vindere for 2019 udnævnes via hjemmeside og facebook primo
februar, så alle har haft chance for at indsende resultater fra december 2019 inden udgangen af
januar 2020. Åse bestiller pokaler til vinderne og Simone sørger for blomster.
Holbækmesterskaberne: Holbæksamarbejdet har fået besked om at AAGS melder sig ud af
samarbejdet. Det er rigtig ærgerligt og derfor består samarbejdet nu af VIRK – ALS – HOL og TNKR.
Der afholdes møde i holbæksamarbejdet d. 30/4-2020 hvorefter vi forventer at høre mere om
hvad fremtidsudsigterne er for Holbækmesterskaberne. ALS står til at skulle afholde det 2020.
PC og telefon: Klubbens PC og telefon er efterhånden lidt slidte. Suzi undersøger mulighed for
indkøb af ny PC og evt. telefon.

8: Næste møde
Generalforsamlingen 26/2-2020.

