Bestyrelsesmøde tirsdag d. 20. august 2019
Deltagere: Kim, Ejnar, Jan, Verner og Lene
1. Evaluering af uge 30
 Afventer bekræftelse på reservation af telt fra Tinghøj uge 30 2020
 Bestyrelsen savnede nogle medlemmer der stod for madindkøb.
 Bestyrelsen oplever at det er en udfordring at folk ikke overholder
deadlines i forhold til opsætning. Det er alles ansvar og der er
nogle som er afhængige af at de overholdes
2. Samarbejdsaftale nyt udkast
 Vi ønsker tilføjet følgende til aftalen:
o Eftermiddagskaffe (kage og kaffe)
o Morgenmad, madpakke og eftermiddagskaffe i uge 42 og
arbejdsweekender.
o Vi ønsker at der i samarbejdsaftalen fremgår tydeligt
hvordan grupper, privatpersoner og heste er forsikrede.
o Vi ønsker at det er bestyrelsen, der er set som
”formandskabet”
o Deadline april ”tilmelding til formidling online”. Det er ikke
muligt for Dreki at give besked så tidligt, da folk ikke ved
hvornår de har ferie/fri. Vi kan sige at vi deltager, men ikke
med antal.
o Uge 42 deltager Dreki vikingerne torsdag og fredag, men
ikke med heste.
o Vi ønsker at kunne benytte den sorte diamant onsdag og
torsdag aften i uge 42.
3. Tilskud fra RVC fremadrettet.
 Madpenge går til fælleskassen
 Hestepenge 250kr. Hesten skal deltage 7 dage aktiv 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. Ved tvivlsspørgsmål er det
hesteudvalget der afgør om hesten ikke er berettiget til tilskud.
4. Uge 42
 Tilmelding sendes ud som vi plejer i ca. 3-4 uger før.
 Ejnar laver opslag på facebook om at uge 42 nærmer sig.
 Klubben giver mad til de vikinger som deltager i formidlingen
torsdag og fredag. Gæster er velkomne, men de skal tilmeldes via
tilmeldingen.

5. Syaftner
 En aften mellem uge 42 og jul
 En aften i foråret
 En klubdag i foråret
6. Økonomi
 32.228,82 kr. på kontoen dags dato.

