Referat fra bestyrelsesmøde torsdag d. 20.05.2021
Sted: hos Susanne Klingenbergsgade
Mødedeltagere: Søren, Asbjørn, Susanne og Lena

1. Referat fra sidst godkendt.
2. Opfølgning på beslutninger:
Der er indkøbt ny elevhest, det er Jacob en stor oldenborger.
Der bliver ikke gjort noget ved skallebanen nu.
Skiltene er opdateret.
Undervisningsplanerne er lavet og kommer snarest op.
Der er endnu ikke afholdt arbejdsdag.
3. Meddelelse fra formanden.
Der skal ikke laves nogle store beslutninger nu, det skal vente til efter generalforsamlingen.
Der er stille og roligt i øjeblikket, der sker ikke så meget, men det regner vi med der kommer til efter
sommerferien hvor alting forhåbentlig er mere normal.
Det er dejligt at vi nærmer os normale tilstande igen, det gør at man ser mere lyst på fremtiden.
Synes det har været en meget svær periode med alle de regler mm. som man hele tiden skulle sætte sig ind i.
4. Meddelelse fra kassereren.
Årsregnskabet er klar til underskrift.
Vi kommer ud af 2020 med et meget beskedent overskud, hvilket synes at være meget godt set i forhold til at
vi ikke har holdt ret mange stævner og vi måtte aflyse rytterlejr i uge 42.
Der er desværre mange ledige bokse i øjeblikket, vi kan godt mærke at det går mod sommer og folk flytter
deres heste på sommergræs, men sådan er det hvert år. Vi håber at alle kommer tilbage igen efter
sommerferien.
Regnskabet viser et beskedent overskud pr. 30-04-21
Budgettet for 2021 er fremlagt og skal gennemgås på et separat møde mandag.
5. Generalforsamlingen.
Der er ikke kommet så mange tilmeldinger endnu, vi håber der kommer mange flere de næste dage.
Vi skal have gjort opmærksom på, at det er nødvendigt med tilmelding og at det er sidste frist for tilmelding
på onsdag.
Vi håber der er folk som har lyst til at komme ind i de forskellige udvalg, da der mangler hænder alle steder.
Vi skal have fundet en dirigent, kan evt. gøres på dagen.
Mødes kl. 18.00 for at gøre klar, der skal laves kaffe og saftevand. Susanne handler ind.
6. Indkommende forslag fra medlemmer.
Der er ingen indkomne forslag fra medlemmer.
7. Evt.
Der skal afholdes møde med personalet vedr. sommerferie.
Den automatiske dør v/toiletterne er i stykker, det er vist elektronikken det er galt med, Søren vil kikke på det.
10. Næste møde
Aftales efter generalforsamlingen.

