Referat fra bestyrelsesmøde d. 1/7 2020
Mødedeltagere: Gitte Holm, Maria Tønder, Nadja Strojeck, Maria Feldberg, Pia
Havemann (referent). Afbud: Pernille Gerstrøm
1.

Mulighed for fremlæggelse/behandling af pkt. fra Hallen eller underviserne (personligt
fremmøde)
Ingenting.

2.

Godkendelse af referat
Godkendt.

3.

Meddelelser fra formanden
• Overblik over økonomien: Medlemstilskud (medlem, materiale, kursus, lokale) og
støtte til frivilligt socialt arbejde. Vi har søgt.
• Årshjul (klub + bestyrelse). Laves på et separat bestyrelsesmøde. Datoer mm. sendes
fortsat til Ina til hjemmesiden.
• Likviditetsbudget (Nadja). Fremlagt og enighed om, at det er en super god idé, da
det giver et godt overblik.
• Nyt om baner og materiel (Pernille og Gitte). Gitte har fremlagt muligheder for køb
af traktor og bunde. Der tages stilling efter møde med hallen.
• Fondssøgning (Maria T., Pernille og Pia). Søger fortsat og afventer svar fra nogle. Der
søges mere lokalt.

4.

Rapport fra kassereren
Beholdningen er lav. Vi mangler indtægter fra kontingenter og banekort samt tilskud fra
kommunen.

5.

Rapport fra udvalgene
Stævnet d. 13.-14. juni (Stævneudvalget) Godt afviklet stævne på trods af udfordring
med det ustabile vejr.
Ren Natur d. 20. juni (Aktivitetsudvalget) Rigtig dejlig dag. Ikke meget affald på ruten.
Forslag til andre ruter er sendt til Ren Natur. Vi har modtaget 3.000 kr. på vores konto.
Visionsudvalget afventer indtil, der har været møde med Hallen.

6.

Klargøring til møde med hallen (Gitte). Forslag til datoer d. 4., 5., 11. og 12. august kl. 19.
Sendes af Gitte til Viggo. Når dato er aftalt kommer klubben med en dagsorden.

7.

Nyt fra DRF (+distriktsrådsmøde) og opdatering CORVID-19 (Maria F.)
Vi er fritaget for betaling af 15 kr. pr. medlem til DRF. Vi har søgt penge for tabt
fortjeneste pga. Corona.

8.

Den forsvundne paragraf (Pia)
Vi tager § 7 Kontingent op på næste generalforsamling, da det ikke er muligt at læse ud
fra referatet fra generalforsamlingen 2015, hvad teksten til § 7 præcist skulle have været.

9.

Evt.
Pkt. til næste møde:
•

•

MTB-stier: Vi har fået en mail fra formanden for Kongehøjsporets trailbuilder laug
vedr. heste på MTB-stierne. Vi vil gerne i dialog med dem, men først tager Pia
kontakt til Skov- og Naturstyrelsen.
Sikkerhedsregler (Maria F.)

Næste bestyrelsesmøde er d. 1. september 2020 kl. 19.00

