Bestyrelsesmøde d. 29/3-20 – via telefon
Alle til stede

1: Bestyrelsesposter
- Formand - Ingelise
- Kasserer - Åse
- Sekretær - Suzi
- Næstformand – Janne
- Bestyrelsesmedlem – Franciska
Malene W. står nu som 1. suppleant da Franciska er trådt ind i bestyrelsen i stedet for Liza og der er derfor
ingen 2. suppleant.
- Ansvarlig for Aktivitetsudvalg – Franciska
- Ansvarlig for Stævneudvalg – Janne
Hjemmesiden er opdateret.
2: Aktivitetsudvalg
- Bo Høstrup er aflyst – Der er et arrangement med rid for en dommer ultimo april, dette lader vi ligge lidt
endnu og afventer situationen.
- Dommerhus og præmieskammel – Vi har ikke noget nyt ang. det nye dommerhus og præmieskammelen.
Det gamle dommerhus sættes der rude i inden vores stævne iflg. ridecenteret.
- Der skal skrives referat fra møderne, og det skal indeholde budgetoverslag
- Booking af lokaler mm skal ske fra vores mail (eller sendes dertil)
- Der skal modtages en faktura fra ridecenteret til vores mail (eller sendes dertil) Der ønskes en senest dato
for modtagelse af faktura tilføjet på booking sedlen, dette har VIRK tilføjet.
3: Stævneudvalg
- Stævne 31/5 og d. 1/6 (Pinsen) – Vi må afvente og se, vi går ud fra at måtte afholde det indtil videre.
-VIRK har fået forespørgsel på afholdelse af elevklasser til vores stævne. Dette er vendt i udvalget og en
elevklasse kan kun være for medlemmer af en klub under dansk rideforbund, hvilket vil udelukke

medlemmer der kun er medlem af VISK. Vi har derfor besluttet ikke at afholde en sådan klasse til vores
forestående stævne. Såfremt elevryttere skulle ønske at ride ved vores stævner skal de meldes ind i en klub
under dansk rideforbund.
- Der skal skrives referat fra møderne, og det skal indeholde budgetoverslag
- Booking af lokaler mm skal ske fra vores mail (eller sendes dertil)
- Der skal modtages en faktura fra ridecenteret til vores mail (eller sendes dertil) Der ønskes en senest dato
for modtagelse af faktura tilføjet på booking sedlen, dette har VIRK tilføjet.
4: Hjemmesiden
- Referater fra et år tilbage slettes. Referater sendes fremadrettet også til vores mail efter hvert møde så vi
har alle referater samlet her.
5: Mail gennemgang
Mail gennemgået og ryddet op samt adgang givet til nye bestyrelsesmedlemmer.
6: Samarbejde med VISK og Ridecenter
På generalforsamlingen blev der talt lidt ang. samarbejde imellem VIRK og VISK.
Vi er positive overfor et samarbejde imellem klubberne.
Janne går videre med denne bold og vi hører nærmere til næste møde.
7: Evt. og andet
- Bestilling af reol til laden – (ligger hos Ingelise) må fortsat afvente lidt.
- Der skal hentes børneattester på bestyrelsen og udvalg. Åse sørger for at samle dette.
8: Næste møde
Lørdag d. 25/4-20 kl. 10.00 hos Åse

