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Ekstraordinært Bestyrelsesmøde 25. marts 2020. 
Mødereferat (telefon) 

 
Udarbejdet af: Tommy Reenberg 
 
Udsendt til:  
Lisbeth Mortensen. Formand   Beth1005.lm@gmail.com 
Lone Nielsen   Næstformand   lonehenrik@mail.dk 
Merethe  Andersen   Kasserer   merete@askilte.onmicrosoft.com 
Tommy Reenberg Sekretær/Referent  tommyreenberg@outlook.dk 

Tina Kaspersen. Bestyrelsesmedlem  tinakaspersen@live.dk 
 
Godkendt kopi til web-master: Tina Meyer Hansen / friisenberg@mail123.dk 
 
Bestyrelsen drøftede følgende: 
 
1: Korrespondance med Junior udvalget 
Bestyrelsen har modtaget en email henvendelser fra Juniorudvalget om deltagelse i bestyrelsesmøderne. 
Lisbeth sender svar jf drøftelse. 
 
Drøftelse af udvalgets opfattelse af manglende mulighed for dialog, som bestyrelsen ikke er enig i. 

- Bestyrelsen har hidtil og ønsker fortsat at udvalg og medlemmer løbende byder ind med idèer til 
klubbens udvikling. 

- Der er for nuværende indkaldt til både medlemsmøde og udvalgsmøde i løbet af foråret. 
- Specifikt har Junior udvalget en vedtægtsbestemt høringsret ift bestyrelses møder. 
- Vedtægterne give alle klubbens medlemmer mulighed for at overvære bestyrelsesmøder. 

 

Klubbens vedtægter giver mulighed for at formanden for Juniorudvalget sammen med en voksen bisidder 
fremlægger idèer på bestyrelsesmøder, men egentlig deltagelse som bestyrelsesmedlem er ikke foreneligt 
med klubbens vedtægter. Bestyrelsen fastholder, at vedtægterne skal gælde for alle.  
 

Bestyrelsen rækker gerne en hånd frem til dialog men forventer samtidig konstruktiv kritik med alternative 
forslag fra udvalg og medlemmer. 
 

Lone retter henvendelse til Juniorudvalget for en nærmer drøftelse. 
 

 
2: Malerdag i Påske. 
Aflyses pga Corona krisen. Lisbeth udsender meddelelse. 
 
3: Udvalgsmøde 21. april 
Vi afventer om Corona krisen afblæses efter Påske inden vi udsender aflysning. 
 
4: Rock & Burger. 
Aflyses pga Corona krisen i respekt for planlægningen samt evt forholdsregler efter Corona krisen. 
 
5: Regnskab 2020 
Merethe er i fuld gang med at opdater bogføringen frem til dato. 
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I den forbindelse har bestyrelsen besluttet at fremrykke betalinger som støtte til trængte leverandører. 
 
6: Alternativer til D4 Horseshow 
Bestyrelse, udvalg og medlemmer opfordres til at komme med idèer til alternative stævner i efteråret 
såfremt D4 bliver aflyst pga Corona. Oplagt emne til de kommende medlems- og udvalgsmøder. 
 
7: El installation. 
Det samlede projekt skal belyses ift investeringsbehov inden der foretages yderligere. 
Lisbeth og Tina påtager sig tovholderrollen. 
 
Godkendt af bestyrelsen: 
 
Lisbeth Mortensen  Tina Kaspersen  Lone Nielsen  
 
  

         Merethe Andersen            Tommy Reenberg 
 
 


