Referat fra bestyrelsesmøde torsdag d. 11.02.2021
Sted: hos Susanne Klingenbergsgade
Mødedeltagere: Søren, Susanne og Lena, afbud: Pernille, Asbjørn
1. Referat fra sidst godkendt.
2. Opfølgning på beslutninger:
Der er fundet plads til dommertårnene, det er besluttet ikke at sælge dem.
Oprydning af det sidste vedr. fodertelt er ordnet, der står kun noget pind tilbage, der er muligvis fundet en
som vil aftage det for afhentning.
Det er besluttet at Lis skal tilbage sin ejer.
Lys for enden af elevstalden er endnu ikke ordnet.
3. Meddelelse fra formanden:
Skal vi forsøge at åbne op for elevskolen evt. på en måde så eleverne kan ride hver 2. uge, for at overholde
forsamlingsforbuddet.
Dette kan evt. sætte i gang når banerne udenfor kan bruges igen, i øjeblikket er de ikke brugbare pga. frosten.
Der skal laves info til eleverne om at vi arbejder på muligheder for at starte elevundervisning op igen.
Løbefoldene er i meget dårlig fatning, der skal kikkes til dem når vejret bliver mildere.
4. Meddelelse fra kassereren.
Årsregnskabet ligger hos revisoren til gennemgang, vi forventer det er klar i uge 7 eller 8.
Herefter skal de interne revisorer indkaldes til gennemgang, så det er klar til generalforsamlingen.
Vi er stadig i den meget heldige situation, at alle elever/medlemmer betaler deres kontingent, dette er meget
vigtigt for rideklubben, da vi ikke kan søge om refusion for tabt indtjening.
Der blev gennemgået hvad der rører sig på heste ind- og udmelding i privat delen.
5. Elevskolen under nedlukning?
Det er dejligt at se initiativ fra klubben vedr. konkurrencerne på facebook.
Vi er rigtig kede af at elevskolen stadig er nedlukket, og vi ser MEGET gerne at den snarest lukker op igen. Vi
skal alle holde øjne og ører åbne for muligheder for, hvordan vi kan åbne op igen.
Når de udendørsbaner kan bruges igen, kan vi muligvis starte op i en eller anden form.
Vi er MEGET taknemmelige for, at eleverne/forældrene mm. bakker op om rideklubben og stadig støtter
økonomisk ved fortsat at betale kontingent.
Der skal nok komme en kompensation på et senere tidspunkt.
6. Er der noget vi pt. kan gøre for at holde gejsten oppe?
Vi skal have kontaktet mulig ny underviser, det kan evt. være til stor glæde hos privat rytterne.
Vi skal have sendt info ud til eleverne.
Det er svært at holde gejsten oppe i øjeblikket, det ville hjælpe rigtig meget hvis vi kunne lukke mere op for
det hele i rideklubben.
7. Generalforsamlingen.
På nuværende tidspunkt ser vi os nødsaget til igen at udskyde tidspunktet for afholdelse af
generalforsamlingen. Vi kender stadig ikke restriktionerne efter d. 28-02-21, og vælger derfor at flytte
generalforsamlingen til d. 25-03-21. Form og tilmelding kommer senere.
I lyset af at der nok stadig vil være en form for forsamlingsforbud, vil der være tilmelding til
generalforsamlingen og kun stemmeberigtigede medlemmer vil kunne deltage.
På den baggrund og det at stævnesæsonen har været meget mangelfuld har vi besluttet, at der ikke uddeles
pokaler for 2020.
8. Evt.
Der kommer ny port i onsdag i uge 7
9. Næste møde: Torsdag d. 04-03-21 kl. 19.00 hos Susanne.

