Bestyrelsesmøde d. 15-01-2020
Deltagere: Jan, Ejnar, Verner og Lene (Kim udeblev)
Søren er trådt ud af bestyrelsen og suppleant Verner Ibsen er trådt ind.
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
- Godkendt
2. Økonomi
- D. 9-12-19 er der 33.826,64 kr. på kontoen
3. Info vedr. samarbejdsaftale med RVC
- Vi er som personer forsikret af RVC
- Hestene SKAL have en lovpligtig ansvarsforsikring, det er den som skal
dække hvis hestene løber ud.
- Samarbejdsaftalen kommer på hjemmesiden
4. Generalforsamling
Fastsætte dato for generalforsamling 21. marts kl. 10.00
Hvem gør hvad
- Jan sender invitation ud
- Køber ind (3 sæt morgenmad og sodvand) Lene
- Ejnar printer regnskab mm ud
Er der noget mht. vedtægtsændring og kontingentændring
- Bestyrelsen foreslår at vi fra 2021 sætter kontingent ned til 100 kr., pga.
hestepenge fra RVC
Hvem skal/kan vi foreslå som dirigent.
- Vi foreslår Jonas
Hvem er på valg:
- Søren Dons (trådt ud af bestyrelsen)
- Ejnar Beck (modtager genvalg)
- Jan Caben Iversen (modtager genvalg)
5. Betaling uge 30. tilskud heste/trailer, hvad og hvordan gør vi det
- 500 kr. pr. voksen og 250 kr. pr barn (0-25 år)
- Hestepenge 250kr. Hesten skal deltage 7 dage aktivt i formidlingen.
Pengene udbetales til heste, der har været aktive i formidlingen hele ugen,
undtaget hvis en hest bliver skadet udbetales pengene også. En tabt sko
betragtes ikke som en skadet hest. Der udbetales penge efter uge 30. Det
er hesteudvalget som i samråd med bestyrelsen som entydigt beslutter
hvem der skal have pengene udbetalt.

6. Sy-og aktivitetsdag. Hvornår
- Afholdes i forbindelse med generalforsamling fra 10-17
- Generalforsamling kl. 10.00
- Sandwich med tilmelding ca. kl 13.00.
7. Lovpligtig ansvarsforsikring
- På tro-og love erklæringen skal der tilføjes et felt hvor der står at hesten
har lovpligtig ansvarsforsikring. Ejnar laver Dreki vikingernes egen tro-og
loveerklæring.
- Tro og love erklæringen sendes ud sammen med tilmeldingen til uge 30

