Referat bestyrelsesmøde
Dato:
Deltagere:

19.08.2021
Lars, Karina, Christina, Janni, Christina og Stine (ref.)

Nyt i bestyrelsen
Mette har valgt at trække sig fra bestyrelsesarbejdet på BRK.
1. Suppleant Janni træder ind i bestyrelsen i stedet.
Der laves opslag med orientering om ændringen.

Fra stævneudvalget
Stævneudvalget hat modtaget initiativ fra børne medlem om ønske om, et evt.
miniudvalg, hvor børnene i udvalget kan komme med ideer m.m. til aktiviteter o.lign.
Så hvis der sidder børn eller unge derude, med gode ideer osv, er de mere end
velkomne til at melde ind til stævneudvalget.

Stald og opstaldere
Der er undersøgt muligheder for videoovervågning på baggrund af tidligere
hændelser i stalden. Økonomien er ret omfattende ved en relevant løsning.
Da der ikke har været hændelser de seneste måneder har bestyrelsen som
udgangspunkt svært ved at vurdere om relevansen og udgiften matcher.
Der aftales derfor, at der forespørges ved opstalderne i privat gruppe om holdninger
til dette, i forhold til deres ønsker og behov.

Faciliteter
Vandingsanlæg: Der er lavet aftale med SBJ Montage v/ Simon Boye Jensen om en
total renovering af vores vandingsanlæg i hallen.
Han påbegynder arbejdet inden for ca. 3 uger.
Der er ligeledes lavet aftale om fast serviceaftale på anlægget fremadrettet.

Sponsor
Der er talt om mulige løsninger for kommende sponsor tiltag.
Der er aftalt, at opgaven i første omgang sættes op til informationsmødet for
støtteklubben hvor der generelt forespørges på hjælp.

OK Benzin har forespurgt på ny kontaktperson. BRK bliver tilføjet som kontaktperson
i stedet for privat. Stine tilføjes ved evt. telefonisk kontakt.
Der laves ligeledes en gennemgang af muligheder for at støtte klubben ved brug af
OK tanken til Støtteklubbens informationsaften.

Ridelejr
Grundet mangel på frivillige kræfter, ser bestyrelsen sig nødsaget til, at nedprioritere
ridelejeren 2021, som ellers var foreslået til uge 42.
Der arbejdes på evt. at lave en hygge dag eller lignende i stedet for i løbet af
efteråret.

Næste møde
Afholdes den 09.09.2021
Punkter til kommende møde:
Opfølgning på FB, hjemmeside m.m.
Opfølgning på tilbagemeldinger på videoovervågning (+ Wi-Fi forbindelse)
Børne-hygge-dag

