Referat bestyrelsesmøde
Dato:
Deltagere:

28. april 2020
Britt, Mette, Lars, Tina og Christina (ref.)
Afbud: Irene

Stævner/arrangementer
Afventer melding fra regeringen om der sker ændringer i forbuddet mod forsamling af
mere end 10 personer. Vi håber at kunne køre stævne til Kr. himmelfart. Ridelejr
afventer corona situationen. Generalforsamling afholdes så snart det er muligt.
Elevponyer/heste
Thomas er godt undervejs i oplæring. Beauty og Chase er fortsat under oplæring.
Zetermo er i gang igen, men skal skånes. Elly holder fortsat ferie. Fjurrie er taget hjem
og indgår ikke længere som elevpony. Aprillo er blevet solgt.
Parter
Der er fuld part på alle.
Undervisning
Der har været lukket for alle elevhold siden Corona ”nedlukningen”. Dansk Rideforbund
har pr. 27. april opdateret deres fortolkning af forsamlingsforbuddet således det nu er
muligt at starte undervisning op igen med de fornødne tilpasninger. Vi starter derfor
undervisning op på mandag d. 4/5 med fem ryttere på hvert hold.
Stald og opstaldere
Jubber er taget på sommerophold.
Der er lavet ny foldplan pr. 1. maj så de folde vi lavede i efteråret nu tages i brug. De
gamle folde er ødelagte af vand og gensås, så de kan tages i brug til efteråret.
Faciliteter
Status ok.
Økonomi
Pga. først Herpes og siden Corona har vi mistet indtægter særligt på arrangementer. Vi
er derefter bagefter på budget. De mistede indtægter skal indhentes i efteråret, hvor
der forventelig kommer mere aktivitet. Udgifterne søges minimeret mest muligt.
Bestyrelsen af spurgt diverse organisationer om muligheden for at vi kan komme i
betragtning til at få midler fra hjælpepakker. Det står dog klart at rideklubben ikke kan
blive omfattet og derfor selv skal indhente de økonomiske tab som klubben har pga.
Corona. Aften og weekendvagter søges dækket frivilligt maj måned ud, ligesom det er
sket i april måned.
Næste møde
Torsdag den 14. maj kl. 20.00.
Evt.
Jette har valgt at træde ud af bestyrelsen. Bestyrelsen har valgt at lade sig supplere med
Lars Jessen i perioden indtil der kan ske valg til bestyrelsen på generalforsamling.

