Referat bestyrelsesmøde
Dato:
Deltagere:

4. feb. 2020
Lars, Sanne, Mette, Christina, Stine (ref.)
Afbud: Irene

Stævner/arrangementer
Stævneudvalget kommer fortsat med tiltag i forhold virtuelle ridt.
Elevponyer/heste
Der kommer kunder til Chase den 06.02.2021
Parter
Der er en del forespørgsler på parter, men det aftales, at der ikke tages nogen ind før
vi har et overblik over elevhestene til undervisning ved genåbning.
Undervisning
Jacqueline er nød til at fratræde undervisningen om fredagen grundet arbejde.
Lars undersøger muligheder ved nuværende undervisere. Såfremt der ikke findes en
løsning internt skal der laves et nyt søge opslag.
Stald og opstaldere
Status OK
Faciliteter
Springbane: Der er besluttet, at der i 2021ikke vil blive prioriteret genskabelse af
springbanen på græsarealet.
Dette er besluttet ud fra at det endnu er usikkert hvorvidt det vil være muligt, at
afholde stævner i maj måned, hvor springbanen normalt bruges.
Ligeledes vurderes det fortsat nødvendigt at bruge arealet til marker for at kunne
have opstaldede heste i klubben.
Christinna giver Stævneudvalget besked.
Økonomi
Regnskabsåret 2020 er endnu ikke afsluttet – revisors gennemgang afventes.
Der sendes fakturaer ud som vanligt når regnskabsåret er afsluttet.
Der forsøges hen over den kommende tid, at lave nogle tiltag, som kan indbringe
klubben noget økonomi.
Forslag:
Ridning på Sannes heste Denver – verdens største hesterace. Lørdag den 20.02.2021.
Ansvarlige: Sanne og Christina. Mette hjælper på dagen.
Padagogen Foodtruck – burger salg med støtte til klubben. Ansvarlig Stine.

Markedsføring/ Facebook
Der er i januar 2021 opretet en ny Facebook side med navnet ´Bramming Rideklub´.
Det er i bestyrelsen drøftet, at det ikke er hensigtsmæssigt, at der bliver oprettet
grupper i klubbens navn, da det vurderes vigtigt, at alle medlemmer har mulighed for
at få et samlet overblik.
Mette kontakter stævneudvalget for om det er dem som har oprettet gruppen og
evt. deres baggrund for dette.
Der er ligeledes ved mødet aftalt, at der om ca. 1 måned vil blive lavet en ny
Facebook side, som har de indstillinger, som vi i bestyrelsen vurdere vigtige.
I samme omgang vil alle andre sider som klinger af Bramming Rideklub kræves
lukket.
Stine laver et skriv med generel information og tak til vores medlemmer for støtte i
corona tid. Dette sendes ud via Facebook gruppen og conventus.
Næste møde
Opstaldnings kontrakter
Opfølgning på Facebookgrupper

