1.
Bestyrelsesmøde i Islænderforeningen Àrvakur Odsherred 171115.

Dagsorden:

1) Hvordan vurderer vi ”Kvadrille-ridningen” ?
2) Julearrangementet 6.dec 2015
3) Generalforsamlingen i feb. 2015
4) Planlægning af de første måneder af 2016
5) Evt.
6) Kommende bestyrelsesmøde.

Ad1)

Kvadrille-ridning:
Efter Mårbjerg, hvor kvadrille ridning blev præsenteret (med stor succes),
besluttede bestyrelsen i samråd med Helle Mølby (som træner) at
afholde kvadrille-ridning én aften i efteråret. De 8 ryttere (samt de
mange tilskuere), dér var mødt op d.15/10, ønskede at fortsætte og Helle
Mølby ville gerne fortsat stå for træningen.
Den efterfølgende gang 15/11 var ligeledes en succes. Men tredje gang
var der mandefald p.g.a. sygdom blandt heste og ryttere. De tre
ekvipager, der mødte op, red en tur. De øvrige (uden hest) drak kaffe og
spiste lagkage. Alle gange har der været kaffe/ kage og hygge i det fri.
Sidste kvadrille-ridning for i år er planlagt til søndag d.29/11 kl.14 hos
Henning og Helle Vester Lyngvej 40 4500 Nyk.sj. Tilmelding senest
torsdag d.26/11, kan ske på klub-aftenen i Pak-Huset. (Janne står for
kaffe).
Det tages op til diskussion på generalforsamlingen, om arrangementet
skal fortsætte til foråret 2016.

Ad2)

Jule-arrangement:
Julerit-glögg –æbleskive arrangementet er rykket fra 5. til 6. dec. 2015

2.
Afholdes i fællesskab med Faxi, som står for fortæring, vi står for
bestilling og betaling af leje af ”Bark-laden”.
Ad3)

Generalforsamling:
a)

Datoen for generalforsamlingen fastsættes til 4.februar 2016
kl.19.00(Dorthe bestiller lokale hos Orla).

Indkaldelse midt i december (Bjørn indkalder og opfordrer til
kontingentbetaling ).
På valg:

Karina Akselbo
Dorthe Reinhardt Hansen
Gitte Fischer
Finn Pedersen

b)

Punkt til beretningen:
Beretning skal bl.a. indeholde en synliggørelse af de arrangementer,
der har været i årets løb og medlemmernes deltagelse i disse.
Der er i bestyrelsen forskellige opfattelser og tolkning af
medlemmernes deltagelse i de forskellige arrangementer. (Det kan
som udgangspunkt konstateres (udfra kasserens opgørelse over
ridende medlemmer) at kun 4 ud af 44 ikke har trailermulighed).
Eks.vis mødte der i alt ca.15 ryttere til Trec på mandagene i juni, få
mødte op hver gang, mens en del deltog en enkelt gang (der var dog
mange som tilskuere og til kaffe/kage-hygge efterfølgende). Det
samme gælder for ”Distance-ridning”. Der var dog enighed om, at der
på ”Fælles turene” har været sparsom deltagelse, hvor i mod
”Nattergale-turen”, ”Nytårs-kuren” og ”Sommertræffet” har været
velbesøgt.
Der skal lægges op til en dialog med medlemmerne, om
hvorfor/hvorfor ikke man deltager og om medlemmernes syn på
eksistensen af Àrvakur. Medlemmerne kan evt. spørges om deres
mening gennem en spørgeundersøgelse via ”nettet” forud for
generalforsamlingen.

3.
Er der i den sammenhæng specielle budskaber, vi vil have ud til
medlemmerne.

Ad4)

c)

På bestyrelsesmødet tirsdag d.12.jan.2016 behandles regnskab-og
budget. (Finn indkalder revisorerne og mødet afholdes hos Finn).

d)

Traktement til generalforsamlingen samt det praktiske drøftes på
dette møde.

Kommende arrangementer:
26/11-kl.19.00: Foredrag i Pak-Hus 2. ”Fodring af nøjsomme heste”(bestyrelsen mødes kl.18.30.Karina bager kage-Janne laver æblekage.
Gitte og Janne sørger for betaling ved indgangen og evt. tilmelding til
kvadrille søndag d,29).
29/11-15. kl 14. Kvadrille-ridning. (se tidligere punkt)
03/01-2016 kl.11-00 Sandskredet-Kongsøre: Nytårs-kur med pølser og
drikkelse. (Tjek af indkøb af grill-kul, pølser m.m-ansvarlig ???)

12/01-2016 kl.19.00: Bestyrelsesmøde hos Finn Pedersen Nakke Nord 57
4500 Nyk.sj.
19/01-2016: er sat på til evt. klubaften
Ideer til kommende arrangementer i foråret:
-Heste/rytter besøg-arrangement på Åses ”Dyregården”, fremvisning af
den Islandske hest.(Gitte tovholder).
-Mette ”glade gnuer”-hestemassage foredrag (med hest). (Bjørn
tovholder).
-Kiropraktor foredrag (evt. med hest).(Dorthe tovholder).

Bestyrelsen nåede ikke at færdigbehandle dette punkt, idet det officielle
møde måtte afbrydes p.g.a. syg hest. (Hesten har det nu godt igen efter
behandling).

Ad5)

Evt.
Bestyrelses-tur med ægtefælle til Odsherred teatrets Julerevy med
spisning? (egenbetaling).

4.
Ad6)

Kommende bestyrelsesmøde:
12/01-2016 kl.19.00 hos Finn Pedersen Nakke Nord 57 4500 Nyk.Sj.
Dagsorden: Generalforsamling herunder regnskab og budget.
Kommende arrangementer for foråret.

