Referat bestyrelsesmøde
Dato:
Deltagere:

15.03.2021
Lars, Mette, Sanne, Christina, Irene, Stine (ref.)
Afbud:

Stævner/arrangementer
Elevponyer/heste
Parter
Undervisning
Underviser til onsdags- og fredagsholdene mangler fortsat.
Der er ikke kommet nogle relevante henvendelser på nuværende tidspunkt.
Der laves et nyt opslag, hvor også mulighed for lørdag formiddag gøres muligt, samt
evt. med søgning af to.
Genåbning
Der er enighed om, at undervisning skal genåbnes i en eller anden form.
Der er drøftet forskellige muligheder for genåbning, som både tilgodeser elever,
elevheste og retningslinjer.
Der er besluttet at bedste løsning vil være genåbning med undervisning med
eleverne forskudte, således, at eleverne kan starte hver anden uge.
Dette for, at skåne elevhestene, som ikke er brugt fuldt den seneste tid samt for ikke
at få for stort og skiftende trafik på stedet.
Der aftales et møde med underviserne ASAP, så der i samarbejde med dem kan laves
en plan over ovenstående genåbning.
OBS! Der skal ligeledes være en plan/ tages stilling til arbejdsgang omkring opsadling,
da stalden er vores flaskehals + der skal laves en opdateret kontaktliste til de dage
hvor undervisning er nødsaget til at aflyses grundet vejret.
Der håbes på, at undervisningen kan startes op allerede ultimo denne uge.
Der tages ligeledes kontakt til Corona Hotline igen for at sikre, at vi fortsat følger de
opdaterede retningslinjer. Ansvarlig Irene.

Stald og opstaldere
Intet nyt
Faciliteter
Økonomi
Regnskabsåret 2020 er nu afsluttet og godkendt af revisoren.
Regnskabet er overdraget til Christina pr. 11.03.2021.
Salg af burgers fra Pagoden blev til 225 burgers og det giver klubben et afkast på
2250 kr. Der skal udsendes en regning til Pagoden. Christina sørger for dette.
Markedsføring/ Facebook
Der er endnu ikke lavet en ny BRK Facebookside. Der undersøges fortsat på, hvordan
denne skal oprettes for bedst at dække klubbens behov. Der er dialog med Helena,
som varetager vores hjemmeside, således der bliver lavet en løsning, som kan
arbejde sammen med denne.
Ansvarlig: Stine
Det er besluttet, at der arbejdes videre på dette, men det offentliggøres ikke på
nuværende tidspunkt, da der den kommende tid kommer meget information i
forbindelse med genåbningen.
EVT.

Næste møde
22.04.2021

