Referat af Bestyrelsesmøde i Ganti d 10/11-18 kl 18 hos Malene
Deltagere: Malene, Julie, Maria J, Maria C og Jette
Afbud fra: Lisa og Line
●
●

●

●

●

Godkendelse af referatet fra sidste møde
○ Referatet er godkendt.
Til orientering: Line har haft en god snak med Regitze fra Aska, og hun vil melde ud
til bestyrelsen, at hun har snakket med Line. Regitze sagde ja til at Aska ville være
venskabsklub med Ganti. Der er sendt mail til Regitze, så hun kunne vende dette
med bestyrelsen.
- Vedtægtsændring til generalforsamlingen ift fondssøgning. (Lisa fortæller måske på
Skype);
○ Bestyrelsen foreslår følgende 3 forslag:
Lisas; Klubbens formål er at udbrede muligheden for et mere aktivt liv og
styrke sammenholdet mellem folk med interesse for den islandske hest. Dette
være sig gennem konkurrencer, turridning og andet samvær, som fremmer
interessen for den islandske hest og et fritidsliv med mere bevægelse og
aktivitet for den enkelte.
Julies; Klubbens formål er at udbrede muligheden for en aktiv fritid og styrke
sammenholdet mellem folk med interesse for den islandske hest.
Det være sig gennem konkurrencer, turridning og andet samvær som
fremmer interessen for den islandske hest og et liv med mere aktivitet og
bevægelse
Maria/Marias:.Klubbens formål er at udbrede muligheden for et fysisk aktivt liv
med den islandske hest, samt at styrke sammenholdet mellem folk med
samme interesse. Dette gøres gennem konkurrencer, turridning og andet
samvær som samler folk med interesse for den islandske hest til et aktivt
fritidsliv.
- Generalforsamlingen 2019. Dato(Line foreslår mandag d 4 februar), lokalitet,
indbydelse
○ Vi fastsætter datoen til 4/2-19 og reserve dato til 18/2-19
○ Samme dirigent og samme menu (smørrebrød)
○ Lunden booker Line, dirigenten hyrer Lisa, og smørrebrødet bestilles af
Malene, Maria C bager kage, Maria J sørger for kaffe og mælk,
○ Kasserer posten er på valg i 2019 (2-årig) , Julie melder sig for endnu en
periode.
○ Derudover skal vi have fundet 2 revisorer og 1 revisorer suppleant til GF’en.
○ Næstformanden er på valg og Lisa ønsker ikke at genopstille, men ønsker sig
en suppleant-post, så der skal vælges et bestyrelsesmedlem og ud af
gruppen findes en næstformand, når vi konstituerer os efter gf.
○ Suppleant Malene og Maria C tænker over deres placering i bestyrelsen,
mulighed for at tage en bestyrelsesplads
- struktur på fondssøgning, måske prøve at lave en ansøgning
○ Vi når ikke at lave ansøgning men vi har lavet opgavefordeling til at få
indhentet de sidste priser til budgettet og til at få søgt fondene

Fonde at søge (Jette) ; på fondenes hjemmeside findes diverse oplysninger om
fondene og hvad de står for plus ansøgningsskemaer og frister.
○ DIF
○ Hede Nielsen-fonden Horsens (giver tit check på ex 10.0000, men mest
Horsens kommune)
○ Lokale og anlægs-fonden (gir mest), gir decideret til klublokaler
○ Friluftsrådet, fokus på udenomsarealet og udeliv og at andre personer end
medlemmerne har mulighed for at bruge faciliteterne, ex madpakkested til
vandreklubber og cyklister, folk på længere rideture, børnehaver/skoler,
pensionister osv
○ Silkeborg kommune
Vedr budgettet:
Vi har lavet opgavefordeling til at få indhentet de sidste priser til budgettet, da vi også
skal have priser på nedenstående, da der ikke kan søges fonde til det efterfølgende:

●

●

○ Installation af elmåler/Malene
○ Installation af vand og kloak/Line
○ Varmepumpe/Malene
○ Toilet (skal stå for sig selv, evt muld)/Line
○ Reetablering af udenomsarealet, beplantning, fliser, borde/bænke/Maria C
○ Køkken ?(We keep it simple)
○ Julie sørger for supplerende oplysninger når ansøgningerne skal udfyldes
- eventuelt
○ Malene har fundet en konkurrence om at blive årets forening, vi forsøger at
deltage med en lille tekst plus billeder. Gevinsten er 100 000 kr
○ Vedr stævnerne: vi kan igen søge dispensation til forårsstævnet (til en dag) ift
manglende pasbane.
○ Vi tænker at afholde to endagsstævner forudsat, der er tilstrækkeligt
personale til sekretariatet
○ Jette melder ud at Cafe mulen er for stor en mundfuld men vil stadig godt
tage mulevagter
- dato for nyt møde bliver generalforsamlingen d 4/2-19 eller alternativt d 18/2-19

