Referat fra bestyrelsesmøde torsdag d. 25.02.2021
Sted: hos Susanne Klingenbergsgade
Mødedeltagere: Søren, Asbjørn, Susanne og Lena,
Afbud: Pernille

1. Referat fra sidst godkendt.
2. Opfølgning på beslutninger:
Der er skabt kontakt til ny underviser, og det glæder os meget at vi endelig har fundet en meget kompetent
underviser som vi forventer vil blive modtaget med glæde.
Vi skal have fundet ud af hvilket behov der er, og det vil evt. både være i dressur og spring.
3. Meddelelse fra formanden.
Der skal afholdes et møde med det faste personale, for at klarlægge om vi kan starte elevundervisning op
mandag d. 1-3-21.
Der er ønske om møde med Lotte og Per inden generalforsamling.
Stævnesituationen er forsat lidt uvis, men vi har foreløbig langt os fast på et julestævne den 11. og 12.
december 2021. Vi forventer at kunne afholde rytterlejr til sommer.
Da vi er i klemme mellem to paragraffer i vedtægterne: 1. Generalforsamlingen skal holdes sidst i februar, og
2. der kan kun stemmes ved personlig fremmøde, har vi valgt at udsætte generalforsamlingen og lade den
gamle bestyrelse minus Pernille De Linde sidde indtil vi får afholdt en generalforsamling. Vi håber på
medlemmernes forståelse ellers lad os vide hvis det ikke kan godkendes.
4. Meddelelse fra kassereren.
Vi har modtaget årsregnskabet som udkast fra revisoren, og resultatet er positivt, og meget tilfredsstillende,
og slet ikke så galt som frygtet.
Dette er resultatet af trofaste medlemmer som troligt har betalt deres kontingent, til trods for nedlukning og
samtidig har der været fuld stald meget af tiden.
Lonnie kommer muligvis ikke i gang foreløbig, er i genoptræning.
Lis er taget ud af elevundervisningen.
Bounty og Medine flytter.
Der mangler elevheste.
5. Kan vi starte op efter de nye regler?
Vi skal have en snak med personalet, om de er klar til at modtage elever fra mandag.
Er hestene klar?
Hvordan klarer vi udfordringen med at det bliver mørkt inden de sidste hold er slut?
Kan vi evt. inddrage weekenderne eller reducere holdene til det halve, så de rider hver anden uge?
Hvordan kommer vi i gang?
6. Generalforsamlingen.
Forventer at kunne afholde generalforsamling 08-04-2021.
Søren laver indkaldelse klar og Susanne kikker på budget.
Indkaldelsen skal ud på Facebook, hjemmesiden og sendes ud pr. mail til medlemmer.
7. Evt.
Der er kommet forespørgsel fra en skole og der kan oprettes et hold for deres specialgruppe.
Harven skal repareres.
Der er kommet tilbud på sold, men vi ved endnu ikke hvad vi præcis skal gøre ved banerne, vi lader tilbuddet
stå åben lidt.
Der skal kikkes på dræn på banerne.
Foldene og ridebanerne trænger til renovering.

Der er kommet en henvendelse fra Paloma Productions vedr. dokumentar tv-serie til DR om heste og piger,
det skal drøftes med personalet.
8. Næste møde
Torsdag d. 18-03-21 kl. 19.00 hos Susanne.
PS. Elevundervisningen starter 1/3-2021 udendørs med reduceret ridetid så alle kan nå det inden det bliver
mørkt.

