Bestyrelsesmøde d. 3.2 2011
Deltagere: C. Munch – C. Hannibal – S. Holstein – M. Piil og P. Mikkelsen
Fraværende M. Stryhn.

1. Referat fra mødet d. 5.12 10 og 8.1 10 Begge referater godkendt
2. Økonomi Gennemgang af års regnskab v. Hannibal – Godkendt af alle tilstedeværende, samt underskrevet.
3. Orientering DRF/Distrikt 5 Repræsentants skabsmøde d.27.3 11 i Ringsted – dialog vedr. Indkommende forslag samt at sys og
Maria (måske) og C. Munch deltager.
Møde i Distrikt 5 d. 9.3 11 – Hannibal og c. Munch deltager.
4. Orienterings punkter –
T.D. vil fremover prøve at fordele stævnerne i distrikt 5 – det betyder at SAR fremover ikke skal
bekymre sig om der kommer en T.D. ved vores planlagte stævner.
Lyset ved p-pladsen er fremover på censor, således at lyset tænder og slukker automatisk.
Vedr. ude bokse – 3 sadelophæng og opbinding ringe indkøbes og opsættes.
Oprydning forestås af de som benytter boksene.
Ordensregler for boksene udarbejdes snarest.
5. Beslutnings punkter –
Dialog og gennemgang vedr. generalforsamlingen
Budget 2011 – Med udgangs punkt i 2010 – tallene på indtægt og udgift siden og med budgetteret
indvisteringer for 100.000kr – forventes 2011 at kunne give et underskud på 60.000kr.
Ansøgning om ekstra ordinære materialetilskud pr. 15.3 11 – vi ansøger om 2 stk. fys. stole a 3500
Kr samt trænings video – samt tv med DVD afspiller.
Beskrivelse af udvalgenes arbejde jf møde med klubbens udvalg i januar 11, således at det kan
opdateres på hj – siden. Udvalgene udarbejder disse beskrivelser.
Div. datoer vedr. arbejd s weekender – rengøring af bokse i stalden opdateres på kalender.
Godkendelse af salg af fødevarer i cafetutten / udarbejdelse af menu – Punktet udsættes til efter
generalforsamlingen.
Sikkerhedsudvalget orientere - at de vil samle mødre med børn i stalden og høre deres mening om
sikkerheds regler for børnene i stalden.

APV undersøgelse af Bjarnes arbejde – sættes i gang i løbet af foråret.
Års møde med Bjarne og Dorit evt. 13 eller 20. 2 11 kl. 10

Wrap – Næste møde.
Næste bestyrelsesmøde aftales efter generalforsamlingen.

