Bestyrelsesmøde 16.11.2021

Tilstede er: Kirstine, Jeanne, Dora, Kirsten og Amalie
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Udvalg
Medlemsskaber
SEGES
Velkomstpakker
Horse Park Event + ’Frivillig Camp’
Youth
Evt.

1. Udvalg:
PR:
Youth Adviser:
DM 2022:
Avl (+futurity):
Arrangementer (+youth)
SEGES:

Dora (ansvarlig), Jeanne og Kirstine
Dora (ansvarlig) + ansøge om en youth adviser
Jeanne (ansvarlig), Kirstine
Jeanne (ansvarlig), Amalie
Kirsten (ansvarlig), Amalie
Kirstine (ansvarlig), Jørgen Sandholm

Alle skal tænke over, hvordan vi kan tiltrække flere youthryttere, og skrive 1-2 sætninger om fokuspunkter
under hvert udvalg.
2. Medlemsskaber
Støttemedlem = Støtter klubben økonomisk. En definition som er tilføjet på hjemmesiden.

3. SEGES
Der vil snarest være et nyt møde ved SEGES, hvor Jørgen deltager.
Kirstine skriver et brev inden mødet, hvor hun spørger ind til, hvad SEGES på nuværende tidspunkt
kan tilbyde klubben.

4. Velkomstpakker
Dora, Kirstine og Kirsten arbejder på velkomstpakken i år.
Sender ud til de første 50 medlemmer i 2022.
Vi ønsker at fastsætte 2-3 datoer årligt, hvor velkomstmappen bliver sendt. Der er afsat total 5000
kr. på velkomstpakkerne.

5. Arrangementer
Horse Park Sjælland v. Charlotte Lemming vil arbejde på en dato til foråret, da der ikke var nogen
som meldte til i November.
’Frivillig Camp’: Kirsten snakker om, at man kunne holde workshops fast omkring at lave eget
showtøj, sådan at man kan mødes og hjælpe hinanden fremadrettet.
Vi ønsker at lave et opslag med henblik på at afholde en ’Frivillig Camp’ på Sjælland. Er det muligt at
finde et sted på Sjælland, hvor vi kan holde udgifterne helt nede til kun at betale bokspris? (Jeanne
+Kirsten arbejder videre på dette og laver et opslag).

6.

Youth
Vi ønsker at tilbyde noget ekstra til klubbens youth ryttere. Det kunne fx være plejeprodukter,
T-shit med navn eller andet.

7. Evt.
Hvordan skal klubbens sponsorpenge bruges til DM? Der er afsat 3000 kr.
Det kunne fx være ’Klassen i Klassen’ med fokus på ungheste (open longe line, open trail in hand,
showmanship).
Der er også forslag om at sponsorere en boks, eller fortsætte med 1000 kr. i cup klasser.
Det er ikke endeligt besluttet.

