BESTYRELSESMØDE D. 18.06.2020

Mødet afholdes Klingensbergsgade
Mødedeltagere: Søren, Susanne, Lena, Asbjørn og Anette
1.GODKENDELSE AF REFERAT
Referatet fra sidste møde – godkendt.
2. OPFØLGNING AF BESLUTNINGER
Det der er sket siden sidst, er en ny aftale med Per og Lotte. Vi bytter så rideskolen må ikke længere
springe på venstreside af grusvejen og foldene til højre vil alene være rideskolens. Dette tilføjes
udkastet til en ny tillægskontrakt. Udkastet er godkendt
3. MEDDELELSE FRA FORMANDEN
Kravene for certificeringerne bliver lempet og opfølgningen bliver ligeledes lempet.
Den daglige leder forsøger at lave en plan for foldene i sommerperioden
4. MEDDELELSE FRA KASSEREREN
Revisoren hjælper med at søge fra hjælpepakkerne i forbindelse med nogle af de tab klubben har
haft under COVID-19 perioden. Det er specielt i handicap afdelingen hvor klubben bløder.
Morsø Kommune har valgt at forsætte med lokaletilskud samt aktivitetstilskud, selvom vi ikke har
haft aktiviteten.
Vi har modtaget 8.000 kr. fra Morsø Kommune til udstyr til vores elevheste.
Regnskabet er gennemgået som vanligt.
Der indkøbes nye koste til fejemaskinen.
Vi har desværre pr. 1. juli en del tomme bokse
5. MEDDELELSE FRA ELEVANSVARLIG
Eleven stopper ved udgangen af juli. Derefter har MRR ikke umiddelbart en ny aftale med en ny
elev.
6. FREMTID UNDERVISNING, ØKONOMI OG PRISER PRIVATHOLD
Vi mangler underviser til privat dressur hold. Måske i sammenarbejde med en anden klub.
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7. MEDLEMSMØDE
Der er indkaldt til medlemsmøde torsdag d. 25/6 kl.: 19:00, sammen med en dagsorden.
Planlægningen skal i gang. Opgaverne skal beskrives og ligges på hjemmesiden, samt deles på
Facebook, så det bliver lettere og mere overskueligt for dem, som gerne vil hjælpe at byde ind på
opgaverne.

8. HANDICAP
Handicap ridningen er kommet lidt i gang her før sommerferien. Vi planlægger et møde med de
ansatte lige inden vi starter op efter ferien.
9. EVT
Susanne har talt med Jesperhus, for at informere om vores fremtidige stævner, for at lave et
samarbejde.
10. NÆSTEMØDE
Lørdag d. 14. august kl.15:00 – 17:00

