Referat bestyrelsesmøde
Dato:
Deltagere:

29.03.2021
Lars, Mette, Sanne, Christina, Irene, Stine (ref.)
Afbud:

Stævner/arrangementer
Elevponyer/heste
Parter
Undervisning
Der skal dagligt indskrives reservationer til undervisning manuelt i skemaet.
Ansvarlig: Sanne
Onsdag den 07.04.2021 starter springholdet op.
Der er fortsat ikke kommet nogle relevante henvendelser på underviser til onsdagsog fredagsholdene.
Der laves et nyt opslag, hvor også mulighed for lørdag formiddag gøres muligt, samt
evt. med søgning af to.
Pernille har haft sidste dag, så der mangler underviser onsdage og fredage med start
efter påske. Christina varetager undervisningen fredage og Stine om onsdagene indtil
en løsning er fundet.
Genåbning
Der forventes genåbning for indendørssport ultimo april jf. regeringens
genåbningsplan. Udviklingen følges.
Stald og opstaldere
Der er aftalt, at der laves et opslag hvor der søges afløser til stald ved ferie, sygdom
m.m. Ansvarlig: Stine. Kontaktperson: Mette 22351717.
Inden opslaget offentliggøres, kontaktes en tidligere ansat. Ansvarlig: Lars.

Faciliteter
Vandingsanlæg i hallen trænger til reparation og service. Der er modtaget tilbud på
dette i 2020 til omkring 8500 kr. Der skulle ved tidligere bestyrelse være ansøgt om
betaling af dette ved fritidspuljen.
Der undersøges nærmere vedr. puljen. Ansvarlig: Christina.
Dette sættes på dagsorden til næstkommende bestyrelsesmøde.
Hegn på det ekstra jord er i efteråret aftalt nedtaget til den 01.04.2021. Jorden står i
vand pt. Det kan vente lidt endnu, men der må ikke gå for længe inden det nedtages.
Der er fortsat problemer med drænene på det lejede jord og de står derfor i vand
store dele af året. Vi mangler jord til folde.
Ejer har været ude og besigtige problemet, men drænene krydser jorden under flere
matrikler og det vil derfor være nødvendigt, at alle parter inddrages inden en evt.
renovation af drænene og gravearbejde kan foretages.
Regler omkring Facilitetskontigent drøftes ved næstkommende møde.
Økonomi
Markedsføring/ Facebook
Ny Facebookside på stand-by. Såfremt vi laver en offentlig virksomhedsprofil, kan vi
ikke selv styre medlemmer.
For og imod er drøftet. Der undersøges fortsat hvad der er bedst. Ansvarlig: Stine
EVT.

Næste møde
22.04.2021

