VOSK
Referat fra bestyrelsesmøde mandag d. 6.10.14
Deltagere: Lone, Sofie, Lykke og Sara.
1. Gennemgang af referat fra sidst.
- Vi får Marie til at kontakte kommunen og Petersgård.
- Tilbud fra Filtenborg på permanente tavler udendørs med gravearbejde 18.700 kr. heraf gravearbejde
5.000 kr. eks. moms.
- Marianne har opsagt sin kontrakt med os, med det forbehold at den nye kan overtage. Lone rykker
Marianne for status.
- Sofie overtager rengøringen pr. 1. Januar 2015.
- Postkassen er udskiftet.
2. Post.
- Kursus i breddeaktiviteter d. 4.11.14 - Lone sender det ud til instruktørerne.
- Valg til folkeoplysningsrådet - vi sender den ud til medlemmerne.
- Foreløbig årsrapport fra Jørgen. Lone sender det ud til os.
3. Nyt fra stævneudvalget.
Regnskab udleveret mundligt fra Sofie.
Sendes til Jørgen og Svend.
4. Spørgeskema.
Sofie gennemgik undersøgelsen. Få har svaret så vi efterspørger flere svar.
5. Medlemsmøde.
Onsdag d. 22.10.14. kl. 19:00 i rytterstuen.
Pynte-pony-konkurrence. 1.-2.-3. Præmier (Sara køber) Max. 8 ponyer om de fordeles mellem. Tænkt som
underholdning for børnene imens. Måske Liv, Malika, Mie, og Maria vil stå for det. Lone hører dem ad.
Opfordre til punkter på dagsordenen.
Kaffe, the, sodavand. Lone køber.
6. Loppemarked.
D. 9.11.14. ved rideskolestævnet som starter kl. 9:00. Loppemarkedet starter kl. 9:30.
50 kr. for en bod i den lille hal. Tilmelding til Lykke. Betaling på dagen.
Sofie står for rideskolestævnet og indkøb af rosetter. Sofie skriver info om stævnet til Marie som lægger det
på hjemmesiden.
Kiosken er åben i rytterstuen. Lykke hører Susanne ad.
7. Lille hal - tilbud fra Focus portservice.
Tilbud på port med dør i gavlen mod øst. 3x3m. 25.600 kr. plus moms og liftleje.
Tilbud på port uden dør i gavlen mod vest. 3.5x3.5m. 23.100 kr. plus moms og liftleje.

Derudover kommer tømrerarbejde. Lone snakker med tømreren og får ham til at give et tilbud på arbejdet.
8. Generalforsamling - hvem er på valg/genopstiller samt nye kandidater.
På valg er
- Svend - genopstiller ikke.
- Sara - genopstiller ikke.
- Marie - genopstiller?
Lone trækker sig.
Mulige kandidater. Mathilde Hansen,
Vi udsender en reminder om at der er generalforsamling samt efterlyser kandidater.
Kaffe og kage.
9. Evt.
- Vi gennemgik besætningen på holdene. Det ser rimeligt ud pånær voksenholdene om lørdagen.
- Sofie kigger på ridehusreglementet og laver et udkast til et nyt.
- Sofie vil gerne oprette en Facebook side i VOSK - vi siger ok.
- Mails fra utilfredse medlemmer videresendes til formanden.
Næste møde mandag d. 3. november 2014 kl. 19:00 i rytterstuen.

