
 

 

Konstitueringsmøde den 3. marts 2022 

 

Første møde i den nye bestyrelsen som blev valgt på generalforsamlingen i februar. Vi valgte at konstituere 

os som følgende: 

Formand Susanne Vennike 

Næstformand Lenette Lundqvist 

Kasserer Signe Johansen 

Sekretær Charlotte Hannibal 

Menigt medlem Conni Bork 

Suppleanter Tina Jacobsen og Tina Jeppesen  

Det aftales at suppleanter meget gerne må deltage i bestyrelsesmøder såfremt de har lyst. 

 

Der blev talt om vores forventninger (og forhåbninger) for denne bestyrelse, og vi var enige om at der 

skulle være focus på positiv information, og at vi skulle bruge FB-siden Sakskøbing Rideklub – SAR som 

bestyrelsens primære side, idet medlemmer eller andre ”fans” ikke kan lægge noget op på denne side. DVS 

at bestyrelsens budskaber, meddelelser, hilsner eller andet ikke forsvinder blandt reklamer, tilbud om 

kurser fra andre og lignende. 

Der blev talt om hvorledes vi kan indbyde folk til at blive en del af fællesskabet omkring klubben, det være 

sig i hverdagens oprydning, til stævner, når der er arbejdsopgaver som vi skal have løst osv. Det kan tages 

op på næste staldmøde, som skal være i slutningen af marts, start april (det blev lovet ved seneste 

staldmøde) 

Økonomi 

Et tidligere opstalder skylder fortsat klubben penge og har bedt om en måneds udsættelse. Der er enighed 

om i bestyrelsen at der i stedet for at afdrage med 2000 kr. som aftalt, må afdrages med 1000 kr. denne 

måned og 3.000 kr næste måned for at hun viser at hun gerne vil have denne gæld ud af verdenen. 

Signe skriver til vedkommende allerede under mødet! 

Næste møde: Mandag den 21. marts kl. 16.30 i Tutten. Kan vi overveje at lave en fast dagsorden, således 

at vi ikke ”bare” sidder og snakker uden at komme omkring alt? Jeg var sikker på der engang havde ligget 

en på hjemmesiden, men jeg kan ikke finde den, såååååå…… Måske den tidligere bestyrelse havde en der 

kunne bruges? 

Referant, Charlotte Hannibal  


