BESTYRELSESMØDE D. 13.03.2020

Mødet afholdes hos Susanne, Klingenbergsgade 20A
Mødedeltagere: Søren, Susanne, Asbjørn, Lena og Anette
KONSTITUERING
Bestyrelsen blev konstitueret umiddelbart efter generalforsamlingen.
Formand: Søren Bek
Næstformand: Asbjørn Dalgaard
Kasserer: Susanne Hovmøller
Sekretær og elevansvarlig: Anette Bertelsen
Bestyrelsesmedlem: Lena Dalgaard
1.GODKENDELSE AF REFERAT
Referatet fra sidste møde – godkendt.
2. OPFØLGNING AF BESLUTNINGER
Generalforsamlingen er vel overstået.
3. MEDDELELSE FRA FORMANDEN
Vi har besluttet at følge ministeriets retningslinjer omkring inddæmningen af COVID19. Det betyder
at vi har pr. dd. lukket ned for elevundervisningen samt handicap afdelingen. Pensionærerne som
er på stedet, kan og skal stadig passe deres heste med omtanke på andre som har deres gang i
stalden. Hvis der er pensionærer som er for syge til at passe deres heste, skal de kontakte den
daglige leder. Benny er blevet bedt om at blive hjemme
Vi undersøger den økonomiske konsekvensen og muligheden for kompensation af nedlukningen.
Der er indkøbt en ny pony, den er rigtig sød, men trænger til at få nogle timer i benene. Malene
sørger for at den bliver klar til at deltage i undervisningen.
Der er en udfordring den måde hvordan vi opbevarer foderet på, samtidig har foderteltet snart
udtjent. Bestyrelsen vil se på en anden løsning samme med Per.
Der er et ønske om et ekstra elevhold om mandagen ved Anja. Vi ser på løsningen når vi kommer i
gang efter nedlukningen grundet COVID19
4. MEDDELELSE FRA KASSEREREN
Der er trukket tal ud for januar og februar måned, dette er sammen holdt med budgettet for
samme periode. Resultatet er bedre budgetteret.
Vi har fuld stald fra d. 1. april 2020, det er dejligt
Vi søger information samt rådgivning til fondssøgning.
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Vaskemaskinen er gået i stykker, husets elektriker kigger på det.
5. MEDDELELSER FRA BESTYRELSESMEDLEMMER
Elevansvarlig: Det går godt med eleven, det har fungeret fint at hun har deltaget i forberedelserne
til fastalavnsstævnet.
6. AFLØSERE TIL STALD OG UNDERVISNING (AFLØNNINGS SYSTEMET)
Det er forsat svært at finde afløsere til staldvagten. Punktet skubbes til næst kommende møde.
7. HANDICAP AFDELINGEN
Vi undersøger konsekvensen for klub og medarbejder i forbindelse med nedlukningen.
Nu når handicap ikke er i gang kan vi forsøge at få et møde i stand vedr. de heste der bliver stillet
til rådighed, antal trækkere m.m.
8.DISTRIKSSTÆVNE 2020
Vi sætter arbejdet omkring distriktsstævnet på pause indtil vi kender status på udviklingen af
COVID19.
Vi afventer de næste uger.
9.EVT
-

Der er kommet et forslag om der afholdes 2 rytterlejr på 3 dage til sommer, Susanne
undersøger hvordan det hænger sammen med tilskud

7. NÆSTE MØDE
Torsdag d. 2. april 2020 kl. 19:00
.

