Referat fra bestyrelsesmøde d. 14/4 2021

Mødedeltagere på Teams: Gitte Holm, Maria Tønder, Nadja Strojeck, Maria Feldberg, Pernille
Gerstrøm, Pia Havemann (referent)

1.

Mulighed for fremlæggelse/behandling af pkt. fra Hallen eller underviserne
Intet.

2.

Godkendelse af referat
Godkendt.

3.

Meddelelser fra formanden
Opsætning af vandingsanlæg. Vi må ikke starte før generalforsamlingen har været afholdt.
Bestyrelsen må ikke igangsætte nye investeringer, da det skal godkendes på en generalforsamling.
Godkendelse af regnskab. Indsendt til kommunen og afventer godkendelse på en
generalforsamling.
Godkendelse af tilskud fra frivilligt socialt arbejde. Godkendt af kommunen til dressurhegn og
vandingsanlæg.

4.

Rapport fra kassereren
Økonomisk stilstand pga. Corona. Vi må pt. Ikke investere i noget, udover almen drift.

5.

Rapport fra udvalgene
Stævneudvalget: Der afholdes internt Corona mesterskab på søndag d. 18/4 i stedet for de to vi
har måttet aflyse. Der gives mesterskabspokaler.
Aktivitetsudvalget: Bettina Petersen er ny tovholder. Velkommen tilbage i klubben.
Cafeteriaudvalg: Der må ikke laves mad og sælges noget til stævner pt.
Visionsudvalg: Pia H. er trådt ind i stedet for Maria F. Vi sætter en dato efter generalforsamlingen.

6.

COVID-19
Vi forventer at åbne op for undervisning indendørs af børn/unge under 18 år d. 21. april. Vi
afventer udmelding fra myndighederne og DRF mht. til undervisning af personer over 18 år.

7.

Generalforsamling
Vi afventer genåbning fra regeringen. Der er ikke kommet noget nyt om forsamlingsforbuddet
endnu. Forslag til vedtægtsændringer modtaget fra et medlem.
Forslag til paragraf 7 gennemgået.

8.

Samarbejdsaftale med Schulze og Sønke
Vi har vendt kontrakten og bestyrelsen kan på nuværende tidspunkt ikke tage stilling til
ændringsforslag, da vi ikke er beslutningsdygtige før efter en generalforsamling.

9.

Forslag til indkøb af lys
Det er et godt forslag, men vi ikke må bruge penge udover den daglige drift.

10.

Vindues-/spejlpudsning
Vi ringer til dem. Vi har et reklamebanner hængende, så det er gratis.

11.

Evt.
Gitte og Maria F. deltager ved online repræsentantskabsmøde i DRF på lørdag d. 17. april.
Palletanke til vand sælges. Tages op efter generalforsamlingen.
Hallen sørger for udbedring af hullerne på skallebanen.

Næste møde: Vi afventer regeringens udmelding i forhold til forsamlingsforbuddet, så vi kan
planlægge generalforsamlingen.

