Bestyrelsesmøde i Islænderforeningen Àrvakur Odsherred 200416.
Til stede: Bjørn V. Andersen, Karina Axelbo, Gitte Fischer, Henning Christensen, Janne
Florager, Finn Pedersen og Dorthe Reinhardt Hansen.

Dagsorden:

1) Orientering ved formanden om møde ang.
ridestier m.m i Odsherred/Geo-park Odsherred.
2) Endelig planlægning af fælles ridning frem til
december.
3) Planlægning af sommertræf.
4) Kasseren orienterer om bank-kontakt.
5) Evt.

Ad1)

Ridestier i Geo-park Odsherred:
Kirsten Egholm Jensen har på vegne af OHR haft
indkaldt til et fælles møde for interessenter i
forbindelse med anlæggelse og udvælgelse af
ridestier i Odsherred. Bjørn V. Andersen har som
formand deltaget i dette møde. Der er nedsat en
arbejdsgruppe, som i den kommende periode skal
indhente ideer og forslag i deres respektive
bagland.
Àrvakurs bestyrelse og medlemmer kan være
medvirkende i dette arbejde ved at oplyse og
klarlægge viden om evt. stier, der ikke er kendte
(smutveje), evt. mulige teltovernatninger, mulige
fælles vandre/cykel/ride-stier, der kan adskilles
tydeligt, så alle brugere kan færdes i samme
områder i glæde. Punktet tages op på det
kommende bestyrelsesmøde. Alle tænker og
udforsker ideer.
Kommende møde i arbejdsgruppen for ridestier i
Geo-park Odsherred er 100516.

Ad2)

Fælles ridning (se kalender på hjemmesiden:
April:
LØ:30.april kl. 14: Sandskredet
Maj:
Mogens har tilbudt sig som turguide-Vi takke Yes.
Derfor flyttes fællestur ”De to skove” Sø.08.maj til:
LØ:07.maj kl.14 Strandtur fra Aggersøvej.
28.maj kl.20.00 Nattergaletur/ Nakke. /m. grillpølser.
Juni:Mandage.
Alle mandage i juni: Kvadrilleridning kl.19 hos
Henning/Helle: Vesterlyngvej 40 Nyk.Sjæll.
Instruktør:Helle Mølby
Juli:Onsdage
Hver onsdag kl.19.00
Fællestur i Anneberg Skoven
August:
Lø/Sø:27.-28. August Sommertræf Morbjerggård.
Begge dage mødes kl. 10.00
September:
Sø: 11.sep. kl.11.00 (Forslag til Faxi om Rørvig
Sandflugts plantage)
Lø: 24.sep. kl. 14.00 ”De to Skove”Grønnehaven+Annebjerg.
Oktober:

Sø:09.okt.kl.11.00 Grevinge Skov. (Bjørn spørger
Eva Louise).
November:
Lø:19.nov. kl.14.00 StokkebjergDecember:
04.Dec. kl 11.00 Annebjerg. Barkladen. Julerit
+Glögg/æbleskiver m.m.
Ad3)

Sommertræf på Morbjerggård:
Efter flere drøftelser på en del bestyrelsesmøder,
er det nu besluttet, at vi igen i år holder
sommertræf på Morbjerggård og holder fast i den
rytme, som er lagt i traditionerne.
LØ.27.aug.kl 10. Vi samles fælles om kaffe/te og
en mad (efter at have etableret hestene).
Programmet bliver: Intro til dagen. Fælles tur.
Frokost- Trec. (og /eller ringridning)/Øltølt.
Middag og hygge.
SØ.28.aug.kl.10.Kaffe/te m.m. Intro til dagen:
Orienteringsrit. Kvadrilleridning.
Betaling for weekenden:
1xfrokost lørdag:50 kr
1xfrokost søndag:50 kr
1xmiddag;200kr.
For deltagelse med hest begge dage alt i alt 300
kr. (i dette er incl. brug af folde, strøm, vand,
toilet, papir m.m.).
Der vil være mulighed for at købe øl og vand.
Service…bestik og tallerken medbringes til eget
forbrug m.m.

Forudbetaling ønskes.
Bjørn tager kontakt til Anne-Mette ang.
arrangementet.

Ad4)

Kasseren er blevet kontaktet af banken:
Banken ønsker oplysninger i forbindelse med CVRnr. I den forbindelse forelægges et skema fra
banken til underskrivelse af samtlige
bestyrelsesmedlemmer. Dagsdato har samtlige
bestyrelsesmedlemmer underskrevet de
fremlagte papirer.
Et ”arbejdsskema” til banken kræver ”Fuldmagt”,
som p.t. tilfalder Kasserer Finn Pedersen.
Bestyrelsen besluttede på mødet, at der skal være
to fuldmagtsindehavere. Den ene skal være
kasseren p.t. Finn Pedersen, den anden
Formanden p.t. Bjørn V. Andersen. (Rette papirer
underskrives).
En E-boks-(Digital-konto) kan fås via CVR-nr.
Finn undersøger denne handling.

Ad5)

Evt.
Intet.

Næste møde: 140616.kl 19.00. Afholdes hos Bjørn V. Andersen,
Egebjergvej 296, 4500 Nykøbing Sj.

