Referat af Gantis bestyrelsesmøde d 8/5-18 kl 18:30 hos Maria C
Deltagere: Julie, Maria C, Lisa, Line og Jette
Afbud: Malene, Maria J.
Referent: Jette
NB: punkterne 1-4 prioriteres, de sidste punkter overgår muligvis til næste møde.

Godkendelse af referat fra sidste møde:
● referatet er godkendt
Status på nye klubhus:
● Vi har byggetilladelse til en bygning på 50m2. Vi er enige om at der skal hyres fagfolk
til at lave byggeriet. Vi vil be om totaltilbud fra tre steder. Vedr tegningerne, vil vi lave
følgende ændringer: den lukkede afdeling skal isoleres, gulvet skal støbes, og dække
20 m2, der skal være 2 vinduer i det lukkede område og et vindue beregnet til salg i
skuret, hylder på væggene. Der skal være strøm i alle tre områder.
Økonomi/fondsansøgninger (DIF og DGI)/sponsoransøgning:
● DIF, DGI, friluftsrådet, Tryg-fonden, OK, Lisa har brug for årsregnskaber,
stævneregnskaber, budget på stævner og byggeri, og derudover hjælp til at få søgt
midlerne. Der startes med DIF, der giver midler til ex IT og stævneafholdelse. Det
kræver årsregnskab, stævneregnskab og info vedr vintercup.
Oprydning/fjernelse af gamle klubhus:
● Forskellige muligheder diskuteres; vi aftaler containermodellen. Der skal lukkes
strøm ned, findes en bulldozer og aftales en arbejdsweekend d 2 + 3 juni. Det
meldes ud på fb og sporti. Line primus motor også på dåsefjernelse.
Lokaletilskud - ansøgning:
● Lisa laver Excel ark , oversigt over antal gange vi lejer lokaler. Det drejer sig om
Bakkegården, Hjulsøgården og toiletvogne, borde/stole og lejekontrakt med Ove.
Søges for 2017. Jette undersøger dette.
Mobilnummer til mobpay på Gantibanens postkasse:
● Sagen undersøges af Julie
Arbejdsdag:
● 2-3 juni, se
Banepleje tiltrængt, evt spørge Helge:
● Vi spørger Helge
Markvandring i juni:
● Der inviteres på fb og sporti. Der skal være minimum 5 deltagere udover os selv.
Fastsættelse af næste mødedato
● 18/6-18 på Bakkegården.
Evt:
● Ganti ønsker en kontrakt med underviser Lisa, for at kunne lave et samlet budget.
Max 10 ryttere.

