Dagsorden til Gantis bestyrelsesmøde på Bakkegården d 8/10-18 kl 17:30.
Der er aftensmad og kage.
Afbud fra Julie og Jette kommer lidt senere. Øvrige deltagere: Line Bramsen, Maria
Johannesdottir, Lisa la Cour, Malene Hansen, Maria Clausen.
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Evaluering af efterårsstævne, herunder også økonomi og det nye Mule-folk: Thomas
bliver spurgt som ansvarlig for baneplejen, da der er behov for en tovholder. Vi kan
nøjes med en toiletvogn med 2 toiletter. Sekretariatet var overbelastet, manglede
afløsere eller nogen til at varetage opgaver udenfor vognen. Der mangler en fast
ansvarlig ledvogter og dommersekretær. Mulen bør opgraderes med et medlem. Der
foreslåes, at de enkelte ryttere får valget imellem enten at betale 250kr, eller at
udøve en indsats enten som dommersekretær, mulebetjener, ledvogter,
parkeringshjælper eller andet forefaldende arbejde. Den aktive rytter belønnes
yderligere med et lille afslag i deltagergebyret. Sekretariatet ønsker fortrykte sedler til
musikønsker. Sponsorgaverne og sponsorerne bør få mere opmærksomhed under
og efter stævnet, der bør være en sponsoransvarlig.
Det kommende følshown; afholdes som planlagt. Der bør være nogle aktiviteter for
avlerne også. Vi satser på flere tilmeldinger inden fristen udløber.
Vintercup, what to do; der aftales at Vintercuppen laves om til et vinterstævne, som
flyttes frem til d 2.feb. 2019. Lisa kontakter Smingegården for yderligere info vedr leje
af hal og faciliteter.
Brug af opslag på fb/venskabsklubber/naboklubber v Lisa; Lisa oplyser, at Julie har
indlagt indlæg på Askas fb-side, hvilket affødte en message fra Askas formand, som
gav udtryk for, at hun ikke var interesseret i denne form for reklame fra andre
klubber, på deres fb- side. Lisa fortæller om begrebet “venskabsklubber”, som blev
etableret i Ganti for 3 år siden. Af venskabsklubber til Ganti er Gletta, Toppur og
Svala en del af dette. Lisa fortæller, at hun kontaktede klubbernes formand, og
lavede aftale om venskabsklub, samt satte rammerne for dette. Der aftales at Line
tager kontakt til Regitze, og aftaler nærmere om dette,
Status klubhus herunder fonde, strøm, vand: vi er ikke kommet længere siden sidst.
Evt, vi skal ha sendt sponsorbreve ud, vi foreslår tiltag under stævner, ex tombola
hvor der sælges lodder til at man kan vinde sponsorgaver.
Næste møde, bliver d 10/11 før hyggeaften hos Lisa kl 16:00

