AABENRAA RIDEKLUB MØNTERHØJ
Mødet i bestyrelsen onsdag den 4. december 2019 kl 19:30

Deltagere: Solvejg, Maria, Annette, Pia, Gitte og Hans Henrik

1.

Bestyrelses opgaver og forpligtelser
Solvejg og Hans Henrik er af den opfattelse, at arbejdet i bestyrelsen ikke har fungeret
tilfredsstillende, især efter at bestyrelsen er udvidet til at bestå af 5 medlemmer.
Solvejg henviste indledningsvist til, at den bestyrelse, der kom til i maj 2014, da
”Stolberg-Bestyrelsen” havde kørt klubben i sænk, omlagde ledelsen af klubben, således
at bestyrelsen ikke laver alt arbejdet, men skaber rammerne for klubbens virke
herunder holder styr på økonomien.
Solvejg og Hans Henrik er af den opfattelse, at bestyrelsen fremover alene bør bestå af
3 medlemmer – en formand, en kasserer og en sekretær. Bestyrelsen skal koncentrere
sig om at sætte rammerne, mens udvalgene og medlemmerne udfylder dem f. eks. ved
at afholde stævner.
Består bestyrelsen alene af 3 medlemmer, vil den på møderne bedre kunne holde fokus
på at beskæftige sig med ”rammerne”.
Gitte og Pia mener, bestyrelsen bør have 5 medlemmer. De henviste til, at der så er
bedre mulighed for uddelegering af opgaverne, så der er flere om at tage ansvar. Der
er mange opgaver, der skal varetages, og der ønskes mere samarbejde omkring de
beslutninger, der skal tages.
Maria er ikke afvisende over for en 3-personers bestyrelse.
Solvejg og Hans Henrik er på valg ved næste generalforsamling. Hans Henrik
genopstiller ikke. Solvejg genopstiller under forudsætning af, at bestyrelsen fremover
kun skal have 3 medlemmer.
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Gitte fik bekræftet, at det er i orden og bestemt også må anbefales at undersøge, om
der på generalforsamlingen i marts 2020 kan etableres en 5 mands bestyrelse, hvor
Solvejg ikke deltager.
2.

Godkendelse af budgettet
Budgettet godkendt med den ændring, at det skal udvise et sort ”nul”. Det opnås ved,
at der alene afsættes kr. 6.000 til opvarmning af toilettet og kr. 8.000 til dressurhegn/banen.
Tilvejebringes indtægter ud over de budgetterede, er der enighed om, at forbedring af
dressurbanen og til anskaffelse af dressurhegn har første prioritet.

3.

Næste møde
Næste møde er onsdag den 29. januar 2020 kl. 19.30. På mødet skal regnskabet
godkendes og generalforsamlingen planlægges.

4.

Eventuelt
Møde til at udarbejde en frivillighedsstrategi udsættes til efter næste generalforsamling.
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