Referat fra bestyrelses møde i Vendsyssel Køreforening
d. 22. oktober 2012 kl. 19:00
Dato:

22. oktober 2012

Deltagere:

Bjarne Bertelsen, Pia Berg Steffensen, Anne Grethe
Nørgaard, Peter Andersen, Flemming Nielsen, Aase Bak,
Richard Hansen, John Christensen, Mette Nørgaard (ref)

Pkt. 1 Godkendelse af ref. Fra sidste
møde

Referat godkendt – der har ikke – pga. NM møder været afholdt bestyrelsesmøder i 2012.
Godkendt referat er fra d. 13. oktober 2011

Pkt. 2: Generalforsamlingen

Jens Peter Pedersen spørges mht. dirigent erhvervet.
Det besluttes, der fortsættes med de nuværende udvalg.
Gennemgang af de forskellige udvalg mht. medlemmer.
Der skal findes medlemmer til cafeteria udvalget. Aase vil
stadig gerne hjælpe til diverse møder, men vil ikke stå for
de større arrangementer, og vil ikke være medlem af
udvalget.
Der 8-10 arrangementer om året, hvor der skal være en
tovholder. Alle lægger hovederne i blød mht. eventuelle
emner til jobbet.
Øvrige udvalg er gennemgået.
Kontingent drøftet og fastsat
Det foreløbige regnskab for 2012 gennemgået.
Køreudvalget foreslår gennem Anne Grethe Nørgaard at
der findes en fast tovholder omkring hjælperne.
Personen bør have telefonpenge.
En mulighed kunne være at der på hjemmesiden laves et
link hvor evt. hjælpere kan melde sig til.
Aase Bak vil kontakte et muligt emne.
Udkast gennemgået og diskuteret.

Pkt. 3 Forslag om en nøgleperson /
ansvarsperson for hjælpere.

Pkt. 4 Drøftelse af revideret udkast til
NM 2013
Pkt. 5 De nye dressurbaner

Orientering af Flemming Nielsen og Anne Grethe
Nørgaard om forløbet af anlæggelse af de nye
dressurbaner.

Pkt. 6 Drøftelse af det fremtidige
arbejde mellem de forskellige aktører
på Holtegaard

Flemming Nielsen orienterede om forløbet af de nye ride
tiltag på Holtegaard.
Holdningen er at VK gerne vil have et samarbejde.
Bliver der etableret en ride klub er holdningen, at ride
klubben og Vendsyssel Køreforening skal vedblive at
være 2 selvstændige foreninger.

Pkt. 7 Udvalg 2013
Pkt. 8 Aktiviteter 2013
Pkt. 9: Eventuelt

Se under pkt. 2.
Se vedlagte bilag
Et forslag om at der til juniordagen er nogle små
præmier til de ”små” kuske i konkurrencerne. Evt. bruge
nogle at de mindre sponsorgaver fra klub stævnerne til

dette.
Peter har nogle prøver med på jakker fra Kinnerup, der
kan købes med logo.
Pkt. 10 Næste møde

D. 15. november kl.18:00 i kuskestuen på Holtegaard.

