3. september 2020
Referat
Bestyrelsesmøde i Teitur den 2. september 2020
Deltagere:
Gitte Christophersen, Susan Jensen, Anette Jørgensen, Mette Munksgaard, Marianne Lund, Sofine Herndal
Jensen, Camilla Passer Hvidman og Laila Ekberg.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Medlemmer og økonomi
Siden sidst…. Hvad har vi lavet, og ikke mindst, hvad har vi ikke lavet
Kommende arrangementer, hvad kan vi
Generalforsamling 2020. Hvem vil fortsætte bestyrelsesarbejdet og evt. dato for afholdelse
Indkomne forslag
Eventuelt

Referat:
Ad. 1.:
Vi er 89 medlemmer. Der har ikke været de store udsving på kontoen, da vi ikke rigtig har haft nogen
aktiviteter.
Ad. 2.:
Der har været afholdt 3 arrangementer i 2020. I januar havde vi Førstehjælp til hesten. I marts var det
weekendkursus med Anne Sofie Nielsen, og over sommeren har ridtet Corona Distancen 2020 stået på, og er
netop afsluttet.
Generalforsamlingen blev aflyst grundet Coronanedlukningen, ligeledes har det lagt en dæmper på eventuelle
tiltag og vi har ligget temmelig stille.
Ad. 3.:
Vi skal i gang igen og vi er helt klar til ny planlægning. Vi lægger ud med generalforsamling efterfulgt af
julefrokost den 20/11 2020. Derudover vil vi forsøge, at få en tur til en TREC bane (Laila undersøger dette).
Sofine vil aftale endnu et foredrag ”Spørg dyrlægen” evt. med Hørsholm Hestepraksis. Samt en clinic hos
Anne Sofie Nielsen, hvor egen (hest(e) medbringes, så vi kan se hvordan man rider sig til en bedre tølt, fikser
det, der ikke virker eller andet. Desuden vil vi genoptage de hyggelige fællesture, evt. med tur i andre områder
end vores egen. Et Alrid i en eller anden form i maj/juni står også øverst på listen. Alt vi planlægger er
selvfølgelig under hensyntagen til gældende coronarestriktioner, og disse kan jo ændres med kort varsel.
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Ad. 4.:
Generalforsamling er planlagt til den 20/11 2020 i Dragør Golfklub. I forlængelse heraf holder vi den hyggelige
julefrokost. Nærmere info kommer snarest.
Følgende er på valg:
Gitte Christophersen, Lone Barslund, Susan Jensen, Marianne Lund, Camilla Passer Hvidman, Sofine
Jensen.
Alle modtager genvalg. Laila Ekberg ønsker at udtræde af bestyrelsen, da hun mangler den fornødne tid.
Ad. 5.:
Vi blev enige om, at afholde flere fysiske bestyrelsesmøder. Det giver en anden dynamik og inspiration, når vi
er samlet.
Ad. 6.:
Ingen indkomne forslag.

Næste møde er planlagt til den 4/11 2020 hos Marianne Lund
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