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Bestyrelsesmøde 
 
Sted: Rytterstuen 
Tid: Onsdag den 27. februar 2019 kl. 19.15 –  
Deltagere: Anette Grøndal, Anni Brahms, Birte Kyed Andersen, Christian Steiness, Claus 

Thielsen, Jørgen Josiassen, Preben Justesen 
Afbud: Helle Schultz Rasmussen 
 

Dagsorden 

1. Referat af sidste møde v/Alle 

Iab. 

2. Økonomi v/Claus 

Ser fornuftigt ud.  

Der arbejdes fortsat på klubmodul. 

3. Generalforsamlingen v/Alle 
Forberedelse til generalforsamlingen herunder regnskab, 
økonomi fremover, emner til formandens beretning, kandidater, 
referent, dirigent og evt. indkomne forslag. 

Ingen nye forslag. På valg er  Preben, Anette, Helle og Anni. Der er fundet 2 nye 
kandidater som gerne vil med i bestyrelsen. 

4. Orientering vedr. snak med Allan om ejendommen v/Preben 

Vores kontrakt med udlejer løber indtil udgangen af 2020. Der skal arbejdes på ny 
lejekontrakt eller evt. køb af den del af ejendommen som rideskolen lejer. Såfremt der 
laves en selvejende institution til JORK bestemmer vi selv hvornår matriklen sælges til 
evt. udstykninger. 

5. Aftale vedr. tømning af septiktank v/Alle 

Vi laver en aftale med slamsuger firma til at komme og tømme hver 3. uge 

Vi kontakter en elektrikker om at få installeret nivearumåleren – Christian kontakter  
slamsugerfirma og elektrikker.  

6. Kostumespring 3. marts v/Alle 

Ina – lises mor har vundet en tønde til os.  

Vi sætter bane op kl. 12.00 så vi er klar til kl. 13. Boden sættes op med boller og varm 
kakao. 

           Christian får lavet et gavekort i hooks til 150 kr. og køber 2 kroner. 
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7. Annoncering i Egtved-Posten? v/Preben 

Vi er interesseret. 

8. Overdragelse af opgaver v/Preben 
Sydbank, hjemmesiden (teknisk+indhold), NemID og børneattester 

9. Status på foreningssystem v/Claus 

Højeste prioritet  

10. Status på elevheste/-ponyer v/Birte 

ok 

11. Status på undervisere v/Birte 

Lise har desværre meldt fra på onsdagsholdet, jeg har kontaktet Anita Paarup om hun 
kan overtage.  

12. Næste møde v/Alle 

Efter generalforsamlingen. 

13. Eventuelt v/Alle 

Der skal indkøbes ny postkasse og stilles ude ved skellet/indkørslen. Anni spørger Kent 
om han vil sørge for det.  

 

 


