Referat fra bestyrelsesmøde torsdag d. 21.01.2021
Sted: hos Susanne Klingenbergsgade
Mødedeltagere: Søren, Susanne, Asbjørn og Lena
Afbud: Pernille

1. Referat fra sidst godkendt.
2. Opfølgning på beslutninger:
Der er kommet ny dug på foderteltet, og de fleste ting er igen på plads.
Niam er solgt og rejst.
Lis er muligvis ikke egnet som elevhest og skal måske retur til ejer.
Anja er blevet ansat på fuld tid fra d. 01-02-21, hun skal være handicapinstruktør, undervise i
elevskolen samt være staldmedhjælper.
Der er ikke sket mere i sagen vedr. spejl.
Lysstofrøret i sadelrummet er ok, skulle bare drejes på plads.
Lys for enden af elevstalden er endnu ikke ordnet, der kan evt. sættes en lamp med sensor op.
3. Meddelelse fra formanden:
Skal vi sælge nogle af dommertårnene, har vi behov for så mange?
Søren og Asbjørn rydder op på det sidste vedr. foderteltet på lørdag, der laves et opslag til facebook
for at informere herom.
Det er stadig uvist hvornår vi kommer til at kunne afvikle stævner igen.
Vi vil ikke ansætte ny leder i den indeværende betyrelses periode, det synes vi ny bestyrelse skal være
med til.
Kan/må man lave udendørs undervisning??
4. Meddelelse fra kassereren.
Det foreløbige årsregnskab er gennemgået, og hvis alt går vel, så kommer vi ud med et lille overskud,
men det er stadig for tidligt at sige helt sikkert.
Vi har næsten fået alle penge i kompensation som vi har søgt om, men det har også været dyrt i
revisor regning.
Vi er meget positive over indtægterne, og det er flere steder gået over forventning.
5. Hvad gør vi i elevskolen under nedlukning?
Der er stadig ingen der tør gætte på, hvornår vi kan starte elevskolen op igen.
Vi vil rigtig gerne igang snarest, der er ingen tvivl om, at hestene trænger til at komme igen, de har
ikke godt af at stå stille alt for længe.
Der skal laves en information til eleverne vedr. kontingent. Vi håber på at folk vil blive ved med at
betale kontingent, da vi ellers mister en stor indtægt, og vi kan ikke søge om kompensation til tabt
indtjening.
Vi vil på et senere tidspunkt finde en måde at give noget kompensation på, men det er endnu lidt
svært at bestemme hvad, hvornår og hvormeget mm. Det kommer an på hvornår vi kommer igang
igen, men eksempel kunne være en skovtur eller en tur til stranden. Det bestemmes når vi kommer
igang igen.
6. Meddelelse fra andre bestyrelsesmedlemmer
Ingen
7. Generalforsamlingen.

Udskudt til d. 04-03-21, da vi så håber at kunne samles.
Vi afventer med at planlægge i hvilken form det skal være, indtil vi ved hvor mange vi må samles.
Der skal sendes indkaldelse ud senest 14 dage inden.
Der skal informeres om, at der ingen pokaluddeling mm. vil finde sted i år.
8. Evt.
Ingenting
9. Næste møde
Torsdag d. 11-02-21 kl. 19.00 hos Susanne.

