Referat fra bestyrelsesmøde torsdag d. 18.03.2021
Sted: hos Susanne Klingenbergsgade
Mødedeltagere: Søren, Asbjørn, Susanne og Lena,
Afbud: Pernille

1. Referat fra sidst godkendt.
2. Opfølgning på beslutninger:
Undervisningen starter efter påske op, efter den gamle plan med hele lektioner dog stadig udendørs.
Opstart af elevundervisning er gået godt, og der er taget godt imod formen, og eleverne virker glade og
møder talstærkt op uanset vind og vejr.
Vi afviser henvendelse fra Paloma production.
3. Meddelelse fra formanden.
Er meget glad for at se at elevundervisningen er godt i gang, det er imponerende så talstærkt de møder op
uanset vejret. Det er nogle dejlig glade elever vi ser, og det er dejligt at der igen er liv i elevskolen.
Der er lavet vandkopper i staldene, der var flere der var utætte.
Det er en stor glæde at fortælle, at Benny vender tilbage på mandag.
DIF har sendt et åbent brev til regeringen om at åbne for indendørs idræt.
4. Meddelelse fra kassereren.
Der mangler elevheste, både heste og ponyer. Malene mm. må gerne kikke efter nye, og vi kan evt. annoncere
efter låne heste/ponyer.
Lise skrænter lidt, men Lonnie er heldigvis i bedring og kan måske starte op igen efter påske.
Der er forespørgsel på speciel gjord mod gjordsår, det er der flere heste der bøvler med
Der starter et nyt hold op efter påske, det er elever fra M.C. holm skole.
Der er åbnet op for at søge om tilskud vedr. arrangementer, men vi kan desværre ikke opfylde kravene for at
være berettiget.
Vi kan stadig melde om fuld stald
og elevskolen er også godt fyldt op.
Årsregnskabet sendes ud til interne revisorer til gennemgang.
5. Kommende arrangementer.
Vi skal have meldt ud, hvad vi forventer at afholde. Vi håber helt klart på, at vi kan afholde rytterlejr i
sommerferien som vi plejer.
Vi aflyser distrikt stævnet, vi ser ikke mulighed for at afholde det efter de nuværende retningslinjer og vi er
også bekymrede mht. herpes.
Vi er også meget i tvivl om, hvorvidt medlemmerne ønsker at bakke op om det, og det er ikke muligt at samles
for at finde ud af om der er opbakning eller ej.
Vi kan evt. lave banetræning.
Vi kunne måske også arrangere E-stævne med D klasser, kunne evt. være indendørs i starten af efteråret.
Måske kan vi nå at afholde et lille stævne inden sommerferien?? Vi er nødt til at se om der bliver åbnet lidt
mere op inden en sådan beslutning kan tages.
D. 11-12 december forventer vi at afholde julestævne.
JU er i gang med at planlægge noget i påsken.
6. Arbejdsdage.
Med de nuværende restriktioner ser vi det ikke muligt af afholde arbejdsdage p.t. håber vi kan arrangere
noget næste gang vi mødes i bestyrelsen.
Foldene trænger til renovering, der skal nye pæle i flere steder samt hegn.

7. Generalforsamlingen.
Der ligges opslag på facebook, vi kan ikke afholde på nuværende tidspunkt.
8. Personale.
Nanna stopper ved udgangen af måneden, der er indrykket annonce for at finde hendes afløser. Der er
kommet et par ansøgninger, vi håber der kommer flere, så der er noget at vælge imellem.
9. Evt.
Der mangles trillebøre, vi venter på svar om tilskud til indkøb.
Der er modtaget ansøgning om hestemanager, dette ser vi ikke muligt.
Skal vi have nyt toplag på dressurbanen??
Hvad kan vi gøre for at renovere skallebanen??
10. Næste møde
Torsdag d. 22-04-21 kl. 19.00 hos Susanne.

