Bestyrelsesmøde i Islænderforeningen Àrvakur Odsherred 23.02.16.
Tilstede: Bjørn V. Andersen, Karina Akselbo, Gitte Fischer, Henning Christensen, Janne Florager,
Finn Pedersen og Dorthe Reinhardt Hansen.
Ref.: Dorthe Reinhardt Hansen
Dagsorden:
1) Konstituering efter generalforsamling.
2) Opsummering af budget.
3) Halvårs-program for arrangementer.
4) TREC-kurser/foredrag (opfølgning fra generalfors.).
5) Ridehal.
6) Evt.
7) Næste bestyrelsesmøde.
Ad1)Konstituering af bestyrelsen:
Bestyrelsen valgte enstemmigt:
Formand: Bjørn V.Andersen.
Kasserer: Finn Pedersen
Sekretær: Dorthe Reinhardt Hansen
Web-administrator m.m.: Karina Akselbo
Uden portefølje: Gitte Fischer, Janne Florager og Henning Christensen.
Ad2)Udgifter og indtægter i forbindelse med arrangementer:
Drøftelse på baggrund af Finn’s oplæg (udsendt til bestyrelsen):
a)kontingent-b)Islænderforeningens nye opkrævning-c)udgifter til arrangementerd)Mårbjerggård
a) Medlemstallet er p.t. 49 betalende fordelt på 13-familier (3.900kr) og 11 enkelt
personer (2.200kr).
b) Medlemsbetaling til Islænderforeningen er steget til 25 kr pr.medlem, hvilket betyder
at Àrvakur skal betale 1875kr til Islænderforeningen.
Der er modtaget kvittering fra DI for modtagelse af medlems-indberetning.
c) Bestyrelsen drøftede pbga. ovenstående, hvordan en fornuftig økonomi kan bevares.
Bestyrelsen vil derfor fastsætte og beslutte hvilke foredrag og arrangementer, det vil være
naturligt at opkræve betaling for. Prisen fastsættes udfra prisen på foredrag/ tragtement
m.m. Gæster vil altid blive opkrævet minimum 20 kr.
c) Efter lang drøftelse af ”sommer-træf”-arrangementer (tidligere og
kommende) og økonomi forbundet hertil, besluttede bestyrelsen at tage punktet op på det
kommende møde i april. En ”nøgle” til et ikke for indviklet betalings system ønskes,
hvorfor alle vil tænke og undersøg forskellige muligheder.
Ad3)Fællesture: (Disse samt møde-steder udmeldes på de forskellige medier).

Marts:
Søndag d.13/3 – kl.11.00: Sonnerup skov.
Mandag d.28/3 – kl.14.00: Ulkerup/Annebjerg.
(OBS.denne dag er 2.påske-dag, kaffe på Lestrup Gård).
April:
Søndag d. 10/4 – kl.11.00: Lille Jyderup skov.
Lørdag d.30/4 – kl.14.00: Kongsøre-Sandskredet.
Maj:
Søndag d.08/5 – kl.11.00: De to skove (Grønnehaven/Annebjerg(evt.området ved havnen-det
undersøges))P-skydebanen Nyk.
Lørdag d. 28/5 – kl.20.00: Nattergaletur på Nakke med pølser.
Juni:
Mandage 06/6-13/6-20/6-27/6 – kl.19.00:
Kvadrille ridning, hos Henning og Helle. Efterfølgende kaffe.
Juli:Onsdage 06/7- 13/7-20/7-27/7-kl.19.00:
Fælles aftenture, Annebjergskoven.
Lørdag d.30/7 – Geopark-fællestur.
Ad4)TREC og DI :
Meddelelse fra DI om uddannelse til dommer i Fite TREC. Det indebærer, at man derefter står til
rådighed som dommer i hele landet. Ingen i bestyrelsen ønsker at tage i mod tilbudet.
-Tilbud om at få Hanne Møller ud med TREC-foredrag, siger bestyrelsen ”ja-tak” til. Vi
vil bede Kirsten Jensen (som står for kontakten til DI-fite) arbejder videre med kontakten
til Hanne Møller. Foredraget kan evt. holdes i samarbejde med Faxi. Deltager pris er 100
kr (med hest) 50 kr (uden hest). (Læs evt. på www.fitetrec-denmark.dk).
Ad5)Ridehal.
Anja har tilbudt at Àrvakur kan benytte deres ridehal på Nakke. Bestyrelsen takker. Om
nødvendigt vil bestyrelsen tage kontakt.
Ad6)Evt.
Intet.
Ad7)Næste bestyrelsesmøde:
20/4-2016kl.19.00.Hos Dorthe, Annebjergvej 6 4500 .

