Referat bestyrelsesmøde
Dato:
Deltagere:

12.05.2021
Lars, Sanne, Christina, Irene, Stine (ref.)
Afbud: Mette

Elevponyer/heste
Søgeopslag for ny elevhest. Majbritt laver et søgeopslag og Stine er repræsentant for
bestyrelsen i forhold til interessante emner og henvendelser.
Undervisning
Der mangler fortsat en underviser til fredagsholdene. Der er taget kontakt til de to
ansøgere. Den ene har takket nej og den anden har endnu ikke svaret på beskeder.
Det aftales, at søgeopslag på underviser fornyes. Der er brug for yderligere
undervisere generelt.
Der er mangel på informationer til elevholdene og det er besluttet, at dette skal der
strammes op på.
Stald og opstaldere
Der er drøftet regler omkring opsigelse af boks. Der er aftalt, at ved fraflytning
fastholdes nuværende regler med løbende måned + 1 måneds opsigelsestid.
Der er ligeledes aftalt at ved aflivning eller salg af hest lempes der på reglerne,
således der kan opsiges med en måneds opsigelse fra vilkårlig dato i en måned. Der
skal også ved disse gives skriftlig opsigelse.
Ændringen tilføjes i de nye opstaldningskontrakter.
Faciliteter
Der er indkommet henvendelse på, at BRK´s baner er for tunge.
Dette er drøftet i bestyrelsen og der er enighed om, at banerne er rigtig fine efter
seneste omlægninger og de vurderes ikke tunge fra daglige brugere.
Der er aftalt, at banerne fremadrettet tromles lidt oftere end de tidligere er blevet.
Økonomi
Der er gennemgået indbetalinger for brug af faciliteter i 2020.
Der er på baggrund af lave indbetalinger aftalt, at der i den kommende tid vil være
mere fokus på hvem der bruger faciliteterne. Der laves et opslag på FB side omkring
dette, for at undgå konflikt ved brugerne når der spørges ind til det i hverdagene.

EVT.
Generalforsamling!!
Det forventes, at generalforsamling må afholdes pr. 11. juni igen. Såfremt der er min.
2 m2 pr. deltager.
Det er derfor besluttet, at der indkaldes til generalforsamling torsdag den 17. juni
2021 kl. 19.00. Som udgangspunkt vil det blive afholdt i ridehallen for at tilgodese
afstandskravene.
Der inviteres med krav om tilmelding.
Christina indkalder til generalforsamlingen.
Mette har meddelt at hun er nød til i en kortere periode at holde pause med
bestyrelsesarbejdet grundet nyt arbejde.
Hendes opgaver er fordelt mellem bestyrelsesmedlemmer.
Irene overtager sparring og information til parterne.
Der er aftalt, at der skal indkaldes til fælles arbejdsdag som vanligt. Dato og plan
fastlægges på næste møde.
Der aftales, at førstkommende møde efter generalforsamling inviteres
Stævneudvalget med til en del af mødet.
Næste møde
Den 10.06.2021

