Referat bestyrelsesmøde
Dato:
Deltagere:

25.02.2021
Lars, Sanne, Christina, Irene, Stine (ref.)
Afbud: Mette

Stævner/arrangementer
Der afholdes fortsat små arrangementer / virtuelle oplevelser, som passer ind i
restriktionerne og der er god opbakning til disse.
Elevponyer/heste
Chase forsøges fortsat solgt.
Parter
Terkel har fået ændret ¼ part til ½ pr. 01.02.
Undervisning
Underviser til fredagsholdene mangler fortsat kl. 15:15 til 17:30. Der er ingen interne
muligheder.
Stine laver et nyt søge opslag.
Der er pr. 01.03.2021 lukket mere op og der kan nu laves holdundervisning udendørs.
Grundet vejrforhold, forventet frost og begrænsninger for hvilke hold der ville være
mulige er det af bestyrelsen d.d. besluttet, at undervisningen ikke genoptages på
nuværende tidspunkt. Indtil videre udsættes frem til 15.03.2021.
Stald og opstaldere
Der mangler løsning på afhentning af hø – 2 minibig ca. 1 gang pr. 20. dag.
Irene undersøger om de kan bidrage med kørsel.
Faciliteter
Økonomi
Regnskabsåret 2020 er endnu ikke afsluttet – revisors gennemgang afventes.
Tina har oplyst at hun nu har åbnet regnskabet for 2021. Hun er påbegyndt tastning
af fakturaer og der forventes udsendt for januar og februar.
Der er lavet forskellige tiltag for at hjælpe økonomien i klubben under nedlukningen:
Padagogen Foodtruck kommer den 10.03.2021

Denver har været show hest i ridehallen den 20.02.2021
Der er solgt BRK logo udstyr
Der er ansøgt om 3 ruter med affaldssamling ved Ren natur.
Markedsføring/ Facebook
Der laves en ny Facebook gruppe til BRK. Der annonceres med dette på nuværende
side, så alle medlemmer af siden har mulighed for at komme over i den nye gruppe
inden den gamle lukkes ned.
Ansvarlig: Stine
EVT.
Generalforsamling
Der er på nuværende tidspunkt kun mulighed for at afholde generalforsamlingen via
virtuelle platforme.
Der er besluttet at den i første omgang udsættes og håbes på stigning af
forsamlingsforbuddet.
Der aftales, at det ikke er optimalt, at Christina skal sættes ind i kasser delen, når vi er
så tæt på generalforsamlingen.
Tina spørges om hun vil varetage opgaven frem til generalforsamlingen. Ansvarlig:
Lars.
Næste møde
Den 15.03.2021 kl. 19.00

