Referat fra bestyrelsesmøde torsdag d. 12.11.2020
Sted: hos Susanne Klingenbergsgade
Mødedeltagere: Søren, Susanne, Asbjørn og Lena
Afbud: Pernille
1. Referat fra sidst godkendt.
2. Opfølgning på beslutninger:
Vi mangler stadig en løsning på foderteltet.
Vi indrykker nu annonce vedr. daglig leder/underviser til rideklubben.
Hø-baller er fjernet fra parkeringsplads j.f. Lotte og Per´s ønske.
Regler for trailer parkering er, en indregistreret trailer pr. opstalder. Gamle og grimme trailere skal
fjernes.
Der er ikke ændret ved metoden for indkøb af foder.
Ordensreglerne er sat op i begge stalde, det samme med Corona regler.
Der er endnu ikke noget nyt vedr. ny ridehus bund, Asbjørn vil kontakte Rasmus.
Fredags hold er endnu ikke startet, Anja og Malene skal mødes omkring det inden længe.
3. Meddelelse fra formanden:
Laila må desværre ikke komme over og undervise pga. de nye Corona restriktioner. Camilla Dalgaard
tager spring, de øvrige er der fundet løsninger med.
Hanne begynder at melde fra vedr. privatundervisning, graviditeten tærer på kræfterne.
Der er foreslået fjernundervisning med ekstern underviser, dette kræver dog at der gøres noget ved
netforbindelsen inden, da der ikke er tilstrækkeligt signal p.t. Det vil blive ordnet snarest.
Må man selv medbringe underviser til klubben?? Blev diskuteret, og man synes umiddelbart ikke det
er en god ide at tage fremmede undervisere med.
Kan vi finde anden underviser til klubben??
Handicap må gerne fortsætte i klubben selv om de kommer fra de nedlukkede områder, dette er
undersøgt hos myndighederne.
Der kommer muligvis en traver til elev undervisning, det er en låne hest.
Statistik vedr. brug af elevhestene er under udarbejdelse.
Niam skal sættes til salg, Lena kontakter Malene herom.
Dressur hegn og spring ude skal tages ind/ryddes op på, dette gøres lørdag d. 21-11-20 fra kl. 08.30.
Som tiderne er i øjeblikket, så afholdes der ingen arrangementer/stævner.
Forslaget fra Anja kan godt gennemføres, da det holdes på de eksisterende ridehold i de normale
undervisningstider.
4. Meddelelse fra kassereren.
Status pr. 31.10.20 er et underskud som forventes at vende, da vi mangler nogle indtægter fra
handicap og noget Corona kompensation.
Susanne sendt ansøgning til Frøslev-Mollerup Sparekasse vedr. sponsorat til vinterdækner til
elevhestene.
Er vi så heldige at få sponsoratet, kan vi evt. kontakte land & Fritid og høre om de kan skaffe billige
dækkener, hvis de får deres logo med på det. Nyborg Trading kan ansøges om sponsorat vedr.
trykkene.
Vi har desværre fået afslag på de 2 ansøgninger om sponsorater som Pernille og Lena har søgt.
Der har desværre ikke været rytterlejr, og det ses tydeligt i regnskabet, der var budgetteret med
10.000,- i overskud.

I december skal der søges om aktivitetstilskud, dette er afsat månedlig i regnskabet, men man kan jo
håbe på at tilskuddet er større end det der er afsat bl.a. er 25 års reglen afskaffet.
5. Meddelelse fra andre bestyrelsesmedlemmer.
Der er indkøbt wrap fra ny leverandør, og han kan levere mere hvis det ønskes.
Der kan evt. indhentes yderligere tilbud fra anden leverandør, Lena beder Jan fra Fredsø Logistik om
et tilbud.
Der er sket ændringer vedr. skilte sponsorer, de tilhørende skilte skal pilles ned i hallen. Vi aftaler
tidspunkt på næste møde. Vi kan godt bruge nogle nye sponsorer.
Der er kommet henvendelse vedr. spejle til hallen, Lena kontakter Tina herom.
Der er klaget over, at der af og til ikke er wrap inde, det er frustrerende for medlemmerne.
Der blev informeret om tiltaget vedr. mundbind og klubjakker.
6. Evt.
Til næste møde vil vi gerne vide hvorvidt de medlemmer der er på valg ønsker at genopstille eller ej.
Vi skal begynde at tænke på distriktsstævne til næste år. Vil vi holde det i Kr. Himmelfarts ferien og i
hvilket omfang?
Ville egentlig gerne holde en arbejdsdag, men synes ikke det er muligt pga. reglerne/restriktionerne
vedr. Corona.
7. Næste møde.
Torsdag d. 10-12-20 kl. 19.00 hos Susanne.

