Referat bestyrelsesmøde
Dato:
Deltagere:

11. juni 2020
Tina, Britt, Irene, Lars, Christina (ref.)
Majbrit deltog i de indledende punkter.
Afbud: Mette

Stævner/arrangementer
Ridelejr endnu ikke fastsat, men vi håber at kunne afholde den til efteråret formentlig i
en mini udgave. D9 Cup afholdes i september. I stedet for arbejdsdag holder vi en
arbejdsuge i uge 28, hvor folk kan møde ind forskudt af hinanden. Følgende opgaver
skal gøres
• Lille udendørsbane
• Vask af stald
• Kalkes i stalden
• De gamle folde skal laves klar til efteråret
• Læhegn skæres til
Der afholdes sponsorstævne d. 19. juni og sommerstævne d. 20./21. juni.
Generalforsamling planlægges afholdt torsdag d. 1. oktober 2020.
Elevponyer/heste
Sonny er halt og kommer ikke til at gå før efter sommerferien. Beauty er blevet solgt.
Chase har stadig ikke styrke nok til at gå to timers undervisning på en dag. Den går
derfor max en times undervisning om dagen og ikke alle dage indtil sommerferien.
Elly er kommet tilbage efter længere tids ro. Hun er rentgående i skridt, men stadig ikke
rentgående i trav hver gang. Det videre forløb med Elly overvejes, da det nu er ca. 8
måneder hun ikke har været rengående. Lilli er taget til de evige græsmarker efter lang
tids tro tjeneste. Vi får taget gødningsprøver. Vores elevponyer/-heste går max lige nu
og det er ikke holdbart i længden.
Parter
Status ok.
Undervisning
Status ok. Der er venteliste.
Stald og opstaldere
Rabatordninger i forhold til opstaldere drøftet set i lyset af den økonomiske situation.
De nuværende rabatordninger fastholdes som fx nedslag i pris ved udlån af pony til BRK
og brug af eget foder. Rabatordninger skal modsvares af mindreudgift for BRK.
Aflønning af staldvagter i hverdagene er genoptaget pr. 1. juni 2020. Weekendvagter
starter op igen med løn medio juni.
Faciliteter
Græsset på de gamle folde slås til wrap.
Økonomi
Opdateret budget gennemgået. Vi kommer ud med negativt resultat pga. Corona som
har betydet manglende indtægter fra arrangementer. Alle medlemmer har været gode

til at hjælpe og betale som normalt. Vi skal derfor passe på at holde vores udgifter nede
og kun indkøbe det mest nødvendige. Ligeledes skal vi holde vores indtægter oppe og
søge hvad der søges kan af midler/sponsorater. Afklaring om vi får midler fra DIF/DGI
puljen mangler. Der søges efter 1-2 elevponyer, som kan være klar til efter
sommerferien. Det er nødvendigt for at kunne opretholde undervisning og dermed
indtjening.
Næste møde
Torsdag d. 2. juli kl. 19.30
Evt.
Møde med udlejer afholdt med drøftelse om ny kontrakt.
Opdatering af hjemmeside mangler.
Majbrit holder ferie i uge 29, 30 og 31.

