Referat bestyrelsesmøde
Dato:
Deltagere:

09.03.2021
Mette, Sanne, Christina, Irene, Stine (ref.)
Afbud: Lars

Stævner/arrangementer
Der er kommet henvendelse fra en forældre til elev rytter vedr. kommende stævne
arrangement. De undre sig over at elevryttere, som har betalt for deres undervisning
i gennem nedlukningen ikke kan deltage ved stævnet.
Det er drøftet i bestyrelsen og det er besluttet at der, af sikkerhedsmæssige årsager,
holdes fast i denne beslutning, da eleverne ikke har fået undervisning i længe og ikke
har mulighed for at træne op til stævnet.
Dermed vurderes der, at dette er af hensyn til elvhestene og eleverne selv, ligesom
det vurderes svært at overholde afstandskravene i staldene.
Til gengæld er det bestemt at der bør laves et særskilt arrangement kun for
elevrytterne.
Elevponyer/heste
Chase er blevet solgt og er blevet afhentet.
Parter
Intet nyt
Undervisning
Underviser til onsdags- og fredagsholdene mangler fortsat.
Der er ikke kommet nogle relevante henvendelser på nuværende tidspunkt.
Stald og opstaldere
Intet nyt
Faciliteter
Der er blevet lavet hegn omkring den nye udendørsbane.
Økonomi
Der er kommet henvendelse fra 5 medlemmer vedr. varetagelse af økonomien i
klubben.
Tina Jørgensen har varetaget økonomien for BRK og gør det fortsat i skrivende stund.

Der blev på generalforsamlingen i oktober 2020 aftalt, at Tina skulle afslutte
årsregnskabet for 2020 forud for overdragelse til nuværende bestyrelse.
Dette også fordi siddende revisor kun ville fortsætte såfremt Tina varetog
afslutningen af regnskabet.
Det har været et år ud over den sædvanlige grundet den alt om gribende covid-19
situation.
Sidste års generalforsamling blev af samme grund udskudt hele 6 måneder og der har
i bestyrelsen været meget arbejde omkring situationen, nedlukningerne osv, som har
krævet en stor del af bestyrelsens fokus.
Det har ikke været muligt at få afsluttet regnskabsåret endnu, fordi der har manglet
nogle opgørelser fra dele af klubben og efterfølgende har der været lidt ventetid ved
den, på generalforsamlingen, valgte revisor.
Bestyrelsen har løbende vurderet på situationen omkring varetagelse af økonomien
og har vurderet, at der var behov for den hjælp som Tina og valgte revisor stillede til
rådighed.
Når årsregnskabet er afsluttet ved den valgte revisor, vil den økonomiske del blive
fuldt overdraget til vores nuværende kasser i bestyrelsen.
Markedsføring/ Facebook
Intet nyt.
EVT.

Næste møde
Den 15.03.2021 kl. 19.00

