PHCDK online møde med bestyrelseskandidaterne d 9/1-2021
Deltager:
Dora Gocze
Morten Søby
Kirstine Jensen
Kristine Frey
Jeanne Olsen
Carina Madsen
Ordstyrer Dora
Referent Kirstine
Velkommen ved Dora. Hun fortæller at den ekstra ordinær generalforsamling vil blive afholdt online. Pga.
den nuværende situation med Covid-19 var bestyrelsen nødt til at ændre på vores planer om et fysisk
møde, og efter rådgivning med jurist og andre foreninger, har vi valgt at holde mødet online da vi ikke vil
udsætte det yderligere. Vi håber at mange vil deltage der normalt ikke kan pga. lang køretur. Der er 2 andre
kandidater der skulle have deltaget, som vi ikke har hørt fra. De får referatet tilsendt. Dora præsenterer de
2 kandidater der ikke er med til mødet. Vi har desværre ikke modtaget et brev fra dem endu.
Dora fortæller at hun er meget glad for den stor opbakning og den positiv stemning hun mødte da
kandidaterne kontaktet hende. Hendes post som sekretær var til november 2021 og det er stadig hendes
plan at ikke stille op igen til nogen poster pga. travlhed. Derfor var det også vigtigt for hende at tilbyde alle
kandidater hendes post som formand hvis de allerede nu vil begynde arbejdet. Der har ikke været nogen
der ønskede formandsposten, mest pga. manglede erfaring men der var flere der har mod på det på et
senere tidspunkt. Doras rolle vil derfor være at hjælpe de nye i gang, tilbyde hendes hjælp til deres
projekter og fortsæt have fokus på at finde engagerede mennesker der brænder for Paint.
Dora beder alle om at fortælle hvorfor de er interesseret i bestyrelsesarbejde.
Jeanne fortæller om hvorfor hun gerne vil være med i bestyrelsen. Hendes interesser ligger i show og mere
præcist i Equitation klasserne. Hun kommer fra Nordsjælland og ønsker at hjælpe med at få gang i mere
aktivitet på Sjælland. Hun vil arbejde hen imod at i fremtiden kan det lade sig gøre med DM på Sjælland
hver andet år, men det kræver aktivt medlemskab fra det område. Hun brænder for Paint og ønsker at
udbrede kendskabet til racen. Hun synes klubben har mange gode aktiviteter g idéer men vi skal være
bedre til at kommunikere det ud så vi kan lokke flere med! Hun har interesse i at hjælpe med PR,
nyhedsbrev og de sociale medier.
Kristine fortæller om hvorfor hun gerne vil være med i bestyrelsen.
Hun brænder for at få flere børn med. Hendes egen dreng rider på alm rideskole og vil gerne lære mere om
western. Vi snakker om at der nok er flere drenge og piger derude, som kunne have interesse i det.
Det er vigtigt, at vi kigger på alle forskellige områder, både hygge, show, youth, de forskellige dicipliner osv.
Hun kommer fra Nordjylland og ønsker at være en repræsentant for udkantsområder.
Carina sidder i dag i Seges-udvalget. Hun vil gerne være tovholder for opgaverne omkring Seges og forslag
omkring opdatering af vores vedtægter. Hun ønsker ikke at stille op til en bestyrelsespost på nuværende
tidspunkt for hun har ikke tid til flere opgaver lige nu.

Kirstine vil gerne forsætte som kasserer. Hun ønsker ikke formandsposten længere men hun vil rigtig gerne
hjælpe klubben videre. Hun er den eneste som sidder med adgang til kontoen lige nu, det tager rigtig lang
tid for en ny person at få adgang men vi vil arbejde på at der er en mere der har det for sikkerheds skyld.
Kirstine tilbyder hendes hjælp til de nye bestyrelsesmedlemmer og vil hjælpe til der hvor der er behov for
det. Hun brænder for at udbrede kendskabet til racen igennem forskellige arrangementer og har også en
søn der rider og støtter op omkring Kristines idéer omkring børn.
Morten. Stillede op til generalforsamlingen, da der ikke var så mange der stillede op. Han ville gerne hjælpe
et år og er nu sekretær. Han står pt for at arrangerer Paint DM og derfor ønsker ikke sekretærposten. Han
vil gerne være på valg og vil helst ikke forsætte efter næste ordinære generalforsamling. Vi snakker lidt
frem og tilbage om DM og fremtiden.
Dora var ikke på valg til GF. Var på valg til november og havde ikke planer om at fortsætte. Er nu formand
og vil gerne arbejde for at klubben kan fortsætte. Hun har tilbudt alle hun har snakket med at de gerne må
stille op som formand.
Vi når frem til en kandidat liste:
Formand: Dora, på valg til november 2021
Sekretær: Jeanne, på valg i 2022
Kasserer: Kirstine, på valg i 2022
Medlem 1: Kristine, på valg i 2022
Medlem 2: Morten, på valg til november 2021
Supl. 1: Rikke Nørgaard
Supl. 2: Cath Wurtz

