PHCDK online møde med Bestyrelsen d. 18.03.2021

Deltagere: Dora, Kirstine, Morten, Kristine, Kirsten, Jeanne

1) Call to order/ Start af mødet - Dora
2) Valg af Dirigent- Dora
3) Valg af Referent- Jeanne
4) Valg til referat gennemgang – alle tilstedeværende
5) Godkendelse af Dagsorden – Ok
6) Godkendelse af Referat fra sidste møde – Ok
7) Update på medlemskaber og økonomi
Kirstine giver en opdatering: Vi har fået et nyt medlem siden sidste bestyrelsesmøde,
hvilket er forventeligt, da medlemmerne først plejer at melde til, når der kommer
arrangementer for klubben.
Kirstine har været i dialog med Nordea og fået oprettet et CVR. nr., da dette var et krav fra
bankens side.
Kirstine arbejder fortsat på at få Jeanne med på adgang til bankkontoen.
8) Arbejde i bestyrelsen:
Vi mangler fortsat en sponsoransvarlig til DM og vi ønsker at spørge om hjælp igennem
facebook. Vi ville være utrolig glade, hvis nogle ville melde sig til denne opgave. Carina har
sidste år gjort et stort stykke arbejde og sat et rigtig godt system op. Hun har udarbejdet en
lang liste over mulige sponsorer, og dem som allerede har sagt nej.
Vi snakker om ’frivillig’ Camp, og informerer hele bestyrelsen om det, som blev diskuteret
under PR udvalgsmødet - se evt. referat fra d. 16/3.
Vi taler desuden om vores voksen- og børne ridelejr, og vi mangler forsat en pris mm., før
vi endelig kan beslutte, om dette skal afholdes.
9) PHCDK prioriteter 2021 og 2022

DM er fortsat en stor post, og Kirstine og Morten fortæller, at de skal mødes i uge 12 for at
planlægge videre. Vi vil endvidere lave et opslag og spørge om hjælp til DM, så tøv ikke
med at kontakte os, hvis du har lyst til at hjælpe.
Vi snakker om cafeteriet og ønsker at stå for det selv, evt. lørdag og søndag. Dora
præsenterer endvidere Pagoden foodtruck, som laver lækre hjemmelavede burgere, og vi
snakker om at fredag kunne være en god dag.
Dommerne er bestilt.
Vi ønsker at afholde APHA.com online kursus, og ud fra vores spørgeskema, så har vi
besluttet at afholde et webinar omkring ungheste. Dora går videre med planlægning af
dette og en dato bliver meldt ud, så snart at den er på plads.
Vi taler desuden kort omkring APHA Horse IQ, og vi ønsker at lave et opslag snarest
omkring denne platform og hvad den kan tilbyde dig.
Endeligt kommer vi ind på, at vi fortsat skal dele vores arbejde og tilbud til de andre
westernrider sider, så flere kan få kendskab til, hvad racen og klubben kan tilbyde.
10) Evt – Vi har ikke mere at tilføje, da arbejdet fortsætter i de nedsatte udvalg.
11) Adjourn senest kl 20.00 - Ok

