
 

 
 

Lysefjorden Ride og Kjøreklubb 
 

Referat styremøte i Lysefjorden Ride- og Kjøreklubb onsdag 6. Januar. 

Tilstede: Marte, Cecilia, Mona, Dorthe, Veslemøy, Thorbjørn og Harald 

Ikke tilstede: Sjur 

 

Saksliste: 

• Godkjenning av innkalling og referat fra forrige styremøte: Godkjent 

• Forberedelser til årsmøte: 18.02 kl 19.30, Harald sjekker om vi får låne rom på 

Lysekloster skole. 

o Innkalling – Marte skriver innkalling når Harald har fått sjekket lokale. Marte 

legger ut innkalling på hjemmeside etc, Thorbjørn sender den på epost til 

medlemmene. 

o Saker 

§ Saker fra medlemmene må være inne innen 02.02 

§ Saksliste skal ligge tilgjengelig fra 11.02 

§ Sak 1: Endre klubbens vedtekter pga nye lover fra NIF. 

o Regnskap/budsjett: Skal være klart og ferdig revidert en uke før årsmøte. 

Interne revisorer Eli Vassenden og Turid Kuntze. 

o Valgkommitte: Marie Hansen, Astrid Waarset og Anita Haukås. Marte 

informerer disse om at det skal velges Styreleder, to styremedlemmer og en 

vara.  

• Byggesøknad 

o  Dorthe har spurt om hjelp, men ikke fått svar enda. Må vurderes om det skal 

tas opp på årsmøtet om styret skal ha mulighet til å bruke en viss sum 

penger på dette prosjektet i løpet av 2016 uten et ekstraordinært årsmøte. 

Klubben har en ”krisekonto” med midler som til dels kan brukes til dette 

prosjektet.  



o Legge inn en post i budsjettet med penger øremerket dette prosjektet. Ta 

kontakt med byggmester for et tilbud på ferdigstillelse av byggesøknad, samt 

hjelp til oppføring. Harald tar kontakt med et par firma og sjekker priser/får 

tilbud. Tar det videre på neste styremøte. 

• Regnskapsfører 

o Fremdeles på jakt, da vedkommende Dorthe hadde i kikkerten ikke hadde 

mulighet likevel. Tove kjører regnskap for 2015, men fra årsmøtet av trenger 

vi ny regnskapsfører. 

o Vurdere økonomisk kompensasjon i en eller annen form. 

o Dorthe deler på Trivselsstallen sine tider 

• Diverse 

o Kjøpe inn litt mer grus til plassen foran ridehallen. Harald fikser. 

• Fastsette tidspunkt for neste møte: onsdag 03.02 kl 19.30 - Ridehallen 

• NYTT: Styrets egentid – utsettes til neste møte 

 

 

Mvh 

Marte 
 
Kontaktliste 
Leder Marte Engelsen martevaseng@gmail.com Mobil:  994 06 233 
Nestleder Harald Aakre harald@aakre.net Mobil:  906 16 691 
Styremedlem Thorbjørn Jensen thorbjorn1.jensen@gmail.com Mobil:  905 56 485 
Styremedlem Veslemøy Bø veslemyb@gmail.com Mobil:  416 17 500 
Styremedlem Mona Hagenes mona.hagenes@gmail.com Mobil:  907 67 786 
Varamedlem Sjur Bergo sjurbergo@yahoo.no Mobil:  926 25 709 
Varamedlem Cecilia Tho ceciliatho@hotmail.com Mobil:  942 18 691 
Ridesenter Dorthe Reimer Haga dorthehaga@live.no Mobil:  400 74 460 
 
 


