Referat fra bestyrelsesmøde torsdag d. 22.04.2021
Sted: hos Susanne Klingenbergsgade
Mødedeltagere: Søren, Asbjørn, Susanne og Lena,
Afbud: Pernille
1. Referat fra sidst godkendt.
2. Opfølgning på beslutninger:
Anja og Malene har været ude og se på ny elevhest.
Der er indkøbt nye ergonomiske gjorde til elevhestene, håber det kan hjælpe i kampen mod gjordsår.
Vi afventer stadig besked vedr, forslag til renovering af ”skalle” banen.
3. Meddelelse fra formanden.
Nanna er stoppet og Line er startet. Det virker til at Line er kommet godt igang i hendes nye job.
4. Meddelelse fra kassereren.
Kvartalsregnskabet viser et meget beskedent overskud.
Vi har modtaget lokaletilskud fra kommunen.
Der har været nogle ekstra ordinære udgifter den seneste månedstid, hvor der er kommet ny port i pga. skade
og der er renoveret en ridebane.
Der er p.t. 2 ledige bokse, men regner med de næsten er lejet ud.
Onsdag er der møde med de interne revisorer, derefter skulle det gerne være klar til generalforsamling.
Der er kommet ny lånepony til elevskolen, det er Lille Felix.
5. Kan vi lave en genåbningsplan?
Der er stadig krav om mundbind og man skal stadig huske at holde afstand.
Vi fortsætter med at holde rytterstuen lukket.
Børn under 18 år må gerne modtaget undervisning indendørs nu, mens personer over 18 år fortsat skal
modtaget undervisning udenfor.
Vi må være 25 personer i stalden af gangen.
Der kan læses meget mere om alle de regler og krav der findes for rideklubben inde på Dansk Rideforbund´s
hjemmeside www.rideforbund.dk .
Diverse skilte skal opdateres.
Herpes:
De tidligere regler bortfalder igen pr. 01-05-21.
Heste som ikke er opstaldet på stedet skal opsadles ude, da vi ikke ønsker fremmede heste i stalden.
6. Arbejdsdage.
Det er svært at afholde arbejdsdage i øjeblikket.
Foldene skal renoveres og evt. opsætning af dresurhegn.
Vi prøver at finde folk til de forskellige opgaver, og der vil i denne omgang ikke blive en fælles arbejdsdag.
7. Generalforsamlingen.
Datoen for afholdelse af generalforsamling er torsdag d. 27-05-21, indkaldelse kommer senere.
8. Indkommende forslag fra medlemmer.
Der er ingen indkomne forslag fra medlemmer.
9. Evt.
Ingenting
10. Næste møde
Torsdag d. 20-05-21 kl. 19.00 hos Susanne.

