
Referat af bestyrelsesmøde søndag d. 18. januar 2009  

Hos Lone, Ordruplund 

Afbud fra Kristian 

 

Bjarne fremlagde et opdateret regnskab. 

Kassebeholdningen ser fin ud. Der er økonomi til de indkøb, der skal foretages. 

Der skal indkøbes flere rosétter til beholdningen, så vi har nok til de kommende arrangementer. 

Der skal indbetales udlæg for en tonerpatron i forbindelse med print af Pære Posten. 

Hjemmesiden koster også et par hundrede kroner i 2009. 

 

Aktivitetsplanen for 2009  

Generalforsamling mandag d. 9. februar  

Besøg hos Gardehusarerne søndag d. 8. Marts. Kristian er kontaktperson. 

Skovtursarrangement med madpakker til ”Kilden” i Store Bøgeskov og grill om aftenen på 

Ordruplund. Lone undersøger muligheden for gæstekort/klippekort-ordning hos Sorø Akademis 

Skove. Lone lægger en rute og finder en dag med godt vejr. 

Orienteringsarrangement i Bistrups Skovene ved Hvalsø søndag d. 11. Oktober 

Pia foreslår en undervisningsdag med evt. westernridning. 

Anne undersøger muligheden for at lave sådan en dag med instruktør Rikke Madsen. 

Anne oplyser, at der skal være ca. 12 deltagere før økonomien kan løbe rundt, derfor må der 

forespørges ved generalforsamlingen om medlemmerne har interesse i sådan en dag. 

 

Flere arrangementer ? vi hører medlemmerne på generalforsamlingen, hvad de har af ønsker til 

kommende arrangementer. 

 

Leif Rasmussen er gået ud af bestyrelsen i forbindelse med jobskifte og flytning til Fyn. 

1. suppleant, som er Kristian, er ifølge vedtægterne indsat på Leifs plads 

 

På valg ved generalforsamlingen er Anne, Kim og Kristian, og suppleant Pia. 

Anne og Kristian og Pia genopstiller 

Kim genopstiller ikke, men vil gerne fortsætte som redaktør af vores foreningsblad Pære Posten 

Der skal vælges 2 nye ind i bestyrelsen, så der bliver 5 bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter. 

 

Der er MASSER af stof til næste nr. af Pære Posten. 

Kim har modtaget mange gode indlæg til de sidste blade, hvilket er meget positivt. 

Det er meget sjovere for Kim at lave blad, når medlemmerne sender alle de dejlige historier. 

Super ! 

Der efterlyses en ”aktivitetsside” med en oversigt 

Kim finder en fast plads, så listen altid vil være at finde det samme sted i bladet. 

 

Næste møde: 

Bestyrelsen mødes til konstituering i forlængelse af generalforsamlingen mandag d. 9. februar. 

 

Referent Kim Sjøholm 

 

   

 


