Referatet bestyrelsesmøde d. 25. januar 2021

Godkendelse af referat fra sidste møde:
Nyt fra formanden:
Vi har søgt til en ny udendørs dressurbane mere, i stedet for den vi har nu. Den skal stå færdig
inden d. 30/6-2021.
Desuden har vi fået til nyt led lys i stor ridehal. Dette skal også være færdig inden d.30/6-2021.
Den nye prispakke fungerer godt og mere overskuelig.
Skilte sættes op, så udefrakommende gæster bliver gjort opmærksom på at vi max må være 5
personer.
Bookingsystem godt taget imod - vi kommer med forslag til lidt forbedring, så man tidligere kan
se hvor mange der reelt er i hallen (og ikke kun hvor mange ryttere).
Vi er kommet godt i gang med de ændrede tiltag ved staldvagt, dette er blevet taget rigtig godt
imod af opstalderne.
Vi har revideret ordensreglerne og de vil komme på hjemmesiden igen.
Vi arbejder på hvordan vi kan afholde generalforsamling så vi samtidig overholder alle
restriktioner.

Nyt fra Næstformanden:
Enefolde bliver slået sammen så de i stedet for de 8 vi har bliver til 4 store enefolde. Dette gøres
da der har været et ønske om større enefolde.
Der vil således fremover være når man går ned af løbegangen de 2 første på venstre side og de
første 6 på højre side.
Der er også kommet lys på kravlegården.

Nyt fra Marie Louise:
Marie Louise er blevet taget rigtig godt imod. Hun er rigtig glad for sit arbejde. Og vi er rigtig
glade for hende.
I vil nok opleve hun vil lave nogle ting om så hendes arbejdsdag bliver nemmere.

Økonomi – Regnskabsstatus og periodisk budgetopfølgning:
Ser fornuftig ud, dog er der fortsat grund til at spare. Vi ved jo ikke hvornår vi åbner igen.
Vi har søgt penge via. tabt indtjening for stævner.

Elevhestene:
Elevhestene har det godt og kommer ud hver dag.
Det går godt med Jasmin og Ghost. Lige før nedlukningen var Ghost begyndt at være med i undervisning
mandag og torsdag og det gik godt.
Vi tager for tiden del i udmugningen af de mange elevheste, her så længe parterne ikke har mulighed for
det.

Evaluering af arrangementer:

Nyt fra udvalg:
Cafeteria:
Stævne:

Kommende arrangementer:
Når vi åbner igen vil der blive afholdt et arrangement for vores medlemmer.

Dato for næste bestyrelsesmøde:
Medio februar

