Bestyrelsesmøde i Dreki Vikingerne 11. januar 2015. Mødet blev afholdt ved Lene.
Tilstede Lene, Verner, Preben, Kim, Ejnar og Jan.
Preben læste formandens beretning op for bestyrelsen. Beretningen blev godkendt til oplæsning på
Generalforsamlingen.
Valg til bestyrelsen. På valg er Lene og Preben samt suppleanten Verner. Alle modtager gerne genvalg.
Økonomi ved Ejnar: Medlemstallet for 2014 var 76 medlemmer.
Foreningen kom ud af 2014 med et økonomisk overskud på 2354.08 kr.
Foreningen har den 31.12 2014. et økonomisk indestående i Nordea Bank på 27.724.87 kr.
Indestående i Nordea Bank dags dato 31.624,87 kr.
Ejnar fremlagde et forslag til budget for 2015.
Indkomne forslag fra Johannes Kjærgaard om mulig deltagelse i Marie festival 5 og 6. september 2015.
Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at deltage i dette arrangement..
Sæsonkort til RVC fornyes en gang o m året til medlemmer der har betalt kontingent senest 1.februar hvert
år fortløbende.
Lene: Ang. vores nye ride opvisningsplads på RVC. Vi skal være opmærksomme på at undersøge forholdene
vedr. den nye opvisningsplads. Bestyrelsen inviterer RVC til generalforsamlingen, for at de der kan fortælle
om de nye forhold. Preben tager kontakt til RVC.
Forplejning til Generalforsamlingen: Bestyrelsen inviterer på morgenbrød m.m. Preben indløber til dette.
Bestyrelsen mødes klokken 9.30 den 25. januar 2015 på RVC.
Bestyrelsen vil tage kontakt til RVC ang. om vi som klub må stille vores telt op til maj markedet. Preben
forhører RVC om dette.
Preben taler med RVC om forsikringsforholdene for Frivillige Vikinger på RVC, så dette er afklaret inden
Vikingeåret 2015 starter op.
Hvis medlemmer låner foreningens udstyr til arrangementer i Dreki Vikingenes regi, så er de medlemmer
der låner udstyret erstatningspligtige i forhold til det lånte udstyr. Bestyrelsen fastsætter det eventuelle
erstatningsbeløb og det medlem der låner udstyret, skriver ved lånet af udstyret under på en udlånsseddel
med det evt. erstatningsbeløb påskrevet. F.eks. så har vores telt pt. et erstatningsbeløb på 25.000.00 kr.
Kim undersøger ved Søren Batman, om deres forening har en standard udlånsblanket, som vores forening
kan tilpasse til vores formål.
Referent.
Jan Caben Iversen.

