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Bestyrelsesmøde 23. januar 2020. 
Mødereferat 

 
Udarbejdet af: Tommy Reenberg 
 
Udsendt til:  
Lisbeth Mortensen. Beth1005.lm@gmail.com 
Tina Kaspersen. tinakaspersen@live.dk 
Pia Gobert.  pia@staldbaunehoej.dk 
Henrik Christiansen. Henrikchristiansen2016@gmail.com  
Lone Nielsen (suppleant) lni@rosendahls.dk    Fraværende  
Natasja Slorup. natasja@slorup.dk    Fraværende 
 
Godkendt kopi til web-master: Tina Meyer Hansen/ friisenberg@mail123.dk 
 
Faste punkter 
 
1: Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt med kommentar om tillægspunkt generalforsamling. 
 
2: Godkendelse af mødereferat sidste møde (vedlagt) 
Godkendt til webmaster og underskrevet. 
 
3: Nyt fra formanden. 
Kontakt til Anja Moa vedr. dressurkursus. 
 
4: Opfølgningspunkter fra sidste bestyrelsesmøde. 
  4.1: Ændringer i klubbens vedtægter til fremlæggelse på generalforsamling 2020. Alle. 
          Udkast 1 udarbejdet på sidste bestyrelsesmøde gennemgået og rettet til  
          fremlæggelse på generalforsamling. Tommy sender udkast 2 til Lisbeth. 
 
  4.2.1: Kontakt til skovdistriktet vedr. maraton forhindringer og TREC stævne 2020.  
          Afventer Palle Graubæk indkalder til drøftelse af muligheder.  Tommy. 
  4.2.2: TREC kørestævne 2020.     
          Datoer booket i Jyderup skov og bekræftet. 
 
  4.3: Status på vandværkssagen, kontakt til kommunen / Plantegning.   
          Kommunen har lovet svar inde udgangen af januar.   Lisbeth. 
          Tegninger til Mark i bero indtil svar fra kommunen.   Henrik. 
          Lisbeth har ikke kunne komme i kontakt med den ansvarlige på vandværket. Lisbeth. 
      
  4.4.1: Status Fibia tilbud Internet / Jf møde 21.11.2019    
          Alternativt tilbud fra ”3” fornuftigt kapacitets- og prismæsigt. 
          Beslutning: Igangsættes mhp klar til maj stævnet.    Lisbeth og Henrik. 
                                
  4.4.2: Renovering af strøm skal igangsættes / forudsætning for Internet. 
          Tovholder: Mark og Henrik med Tina som backup. 
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  4.5: Forbedringer af materiale/ bygninger og økonomi næste år jf sidste møde.  
  4.5.1: Belægning på dressurbanerne / Afgravning mhp afvanding.   Lone & Pia. 
             Pia besigtiger inden næste møde 
    
  4.5.2: Belysning på banerne / Kommunens sms ordning med SEAS-NVE.     
             Der skal tales med SEAS-NVE om SMS-ordning.   Lisbeth. 
             Afstemning med Jesper Jensen om holdning til projektet.  Lisbeth. 
             Møde snarest med kommunen / Thomas.   Lisbeth. 
 
  4.5.4: Dressur sekretariat / udvidelse.     
           Estimeret omkostning 7.000,- overføres til budgettet. 
 
  4.5.5: Spring sekretariat / gavl.    
           Estimeret omkostning 5.000,- overføres til budgettet. 
 
  4.5.6: Udarbejdelse af budget til ovenstående punkter til generalforsamlingen.   
             Bestyrelsen udarbejdede budgetudkast 2020 baseret på regnskab 2019.   
             Færdiggøres til generalforsamling.    Pia. 
 
  4.5.7: Der skal ydarbejdes projektstyringsplan for forbedringer til næste møde. Tommy. 
 
5: Nye punkter til behandling 
  5.1: Evaluering af Islænderstævne, har vi brug for vejledning til arrangører ?  
          Distrikt 12 har en stævnedrejebog vi kan bruge som grundlag. 
          Bestyrelsen tilpasser på næste møde.    Alle. 
 
  5.2: Opfølgning på koordineringsmøde D4-Horseshow ?   
          Lisbeth gav en kort brush-up fra mødet.  
          Actions på de planlagte koordineringsmøder. 
 
  5.3: Generalforsamling      
          Lisbeth fremlagde udkast til dagsorden som blev godkendt af bestyrelsen. 
 
6: Eventuelt. 
    Malerdag / skærtorsdag eller langfredag. 
 
7: Næste bestyrelsesmøde. 
     Besluttes ifm. konstituering af den nye bestyrelse på generalforsamlingen. 
 
Godkendt af bestyrelsen: 
 
Lisbeth Mortensen  Tina Kaspersen  Pia Gobert  
 
  

         Henrik Christiansen            Tommy Reenberg 


