Bestyrelsesmøde i Islænderforeningen Àrvakur Odsherred 12.01.2016.
Tilstede: Bjørn V. Andersen, Finn Pedersen, Gitte Fischer, Janne Florager, Henning
Christensen, Karina Akselbo, Dorthe Reinhardt Hansen.
Referent: Dorthe Reinhardt Hansen.

Dagsorden:

1) Revisor godkendelse af regnskabet
2) Generalforsamling – finpudsning
3) ”Grov”-planlægning af det kommende års program
4) Evt.
5) Næste bestyrelsesmøde

Ad1)

Godkendelse af regnskabet:
Revisor Pia Hansen godkendte efter revision regnskabet.
Gennem året har klubben stået for fortæring i forbindelse med afholdte
arrangementer, endvidere har klubben også betalt honorar/eller gaver
til indbudte gæsteundervisere og foredragsholdere. Dette indebærer, at
der p.t. er et minus på 2100 kr i regnskabets budget, dvs. at klubben
tærer af klubbens kapital.
Bestyrelsen drøftede forskellige muligheder, for at rette op på denne
kendsgerning. Det besluttedes, at lægge problemstillingen ud til debat
på generalforsamlingen.

Ad2)

Generalforsamlingen-finpudsning:
Formandens skriftlige beretning gennemgås og drøftes på
bestyrelsesmødet.
Afholdelse 4.feb.2016 i Pakhus 2 kl.19.00. Indkaldelse er udsendt.
Bestyrelsen mødes kl.18.30 og rigger til.
Karina og Dorthe:Lagkager. Bjørn:kaffe/te-vand/øl.Gitte:paptallerkner.

Bjørn V.A. kontakter Bjørn Monberg ang. Dirigent hverv (det bliver
Mogens Buskbjerg der er dirigent, Bjørn Monberg kan ikke/Karina).
På valg: Finn Pedersen, Dorthe Reinhardt Hansen, Gitte Fischer og Karina Akselbo er
på valg: alle stiller op til genvalg. Revisor Pia Hansen stiller op til genvalg, som
revisor. Bjørn Monberg spørges om genvalg til revisor suppleant. Nina Haugård stilles
op som suppleant til bestyrelsen.
Bestyrelsen er blevet bekendt med, at der er en ledig post til besættelse i
”DI-naturudvalget”. Udvalget tager sig af ridestier m.m. Dette
fremlægges på generalforsamlingen, som et punkt til valg af ad-hoc
medlemmer i forbindelse med valg af bestyrelse.
Regnskabet udsendes pr.mail sammen med beretningen.
Ad3)

Grov-planlægning af det kommende år:
Fælles ridning:
Fastelavn: 13.Feb. kl.11.00 Parkering bag Lyngkroen.
Fællestur:Marts ? kl.? Sonnerup skov
Klub-arrangementer:
Hvad der skal tages højde for i planlægningen, det tjekker Bjørn og
Karina: Roskilde dyrskue- Vig Festival- Store Hestedag- Geopark
Odsherred, Vintertølt/Faxi, Worldtølt.
Foredrag i marts: Dorthe tager kontakt med dyrlæge og kiropraktor om
muligt oplæg.

Ad4)

Evt,:
Finn samler op på ”løse tråde” fra det foregående år.
a) Skole har henvendt sig ang. arrangement i forbindelse med idræt. Er
det fortsat noget vi er involveret i? Svar: Ingen efterfølgende
henvendelse er meldt tilbage fra dem, som har forespurgt os.
b) Kontakt til OHR.-ang. samarbejde om oval-bane. Arbejdet er ikke
fortsat.

c) Dialog med ”Dyregården” er fortsat levende. Et evt. Halloween
arrangement i Ulkerup Skov kunne udvikles.
Ad5)

Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag d.23/2. 2016 kl. 19.00 hos Henning
Christensen, Vesterlyngvej 40, 4500 Nykøbing Sj.
P.s. Og vi sir’ alle tak for i år og go’ ro og orden….og forplejning.

