
Indkaldelse til bestyrelsesmøde, onsdag den 11. januar 2017 

 

 

Tilstede: Mogens Buskbjerg, Helle Martensen, Michael Boberg, Nete 
Jørgensen, Kirsten Roldhave, Ann Dietz, Susan Holten. 

Referent: Susan 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde : godkendt 

 

2. Info fra formand 

DI`s Generalforsamling : Steen Hansen, Nete Jørgensen og Mogens 
Buskbjerg deltog. Referatet kan læses på DI´s hjemmeside. 

Der har været lidt problemer med Sporti, det skulle være rettet nu.  

Flere medlemmer har ikke modtaget mail vedr. betaling af kontigent til 
Faxi klubben. Det viser sig at flere har skifter email uden at rette det på 
Sporti. Husk at opdatere jeres email adresser osv. 

 

3. Planlægning af generalforsamling. 

Holdes i Hagested forsamlingshus d. 28/1 kl. 14 med foredrag.  

hvem gør hvad : 

MB : printer aktivitets liste og regnskabet.  

NJ : køber vin.  

SH : aftaler med Helle Vesterbye, Hagested, deltager 
antal + 4 ekstra kuverter, menu.  
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Budget 2017: Større kommende udgifter til bla. banerne, 
vask m. afløb i klubhuset, traktor.  

Medlemmer: kun 17 unge under 25 år,     

Foredrag før generalforsamlingen : Kom og hør om 
rideferier og se billeder.  

 

4. Vintertølt : 11/3 i OHR 

Cafeterie tovholder: Kirsten, Susan. 

Kirsten Roldhave laver mexicansk suppe. Susan sørger for :Kaffe, te, 
franskbrød 10 stk, ost, syltetøj, smør, mælk, øl, vand, 

Dommer kasser 3 stk.   

Ny printer lazer købes.  

Rosetter købes til hele året (Susan).  

Helle er fotograf.  

 

5. Årshjul – kommende arrangementer 

 

6. evt. 

Luther undervising igen efter World tölt.  

Rytter yoga begynder igen på Vipperød skole om tirsdagen - hold øje på 
hjemmesiden.  
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Arvakur holder foredrag om hvordan begynder man at ride stævner. Stine 
W. vil være underviser. Dato 31/1, vi er velkomne til at deltage. 
Tilmelding hos Bjørn.  

Foredrag d. 19/1 ca. 50 deltagere.  

Nete tager sig af sandwich. Susan bibliotek. Bente foredrags holder.  

Næste bestyrelses møde bestemmes efter generalforsamlingen. 

 

 

 

   


