Referat fra bestyrelsesmøde d. 1/9 2020

Mødedeltagere: Gitte Holm, Nadja Strojeck, Maria Feldberg, Maria Tønder (på telefon),
Pia Havemann (referent)
1.

Mulighed for fremlæggelse/behandling af pkt. fra Hallen eller underviserne (personligt
fremmøde)
Sønke gjorde opmærksom på, at vi i et tidligere referat i forbindelse med kontrakten
med klubben og Sønke, har glemt at nævne familien Schulze.
Springning starter indendørs igen. Se halplan. Pia gør opmærksom på det på FB.

2.

Godkendelse af referat
Godkendt.

3.

Meddelelser fra formanden
•
•
•

•
•

4.

Indsendelse af regnskab (Nadja) Regnskab indsendt og godkendt af kommunen.
Årshjul Laves løbende. Pia laver en skabelon.
Fondsøgning Der er søgt 20.000 til klubtøj hos Toms Guldpulje. Hos Meldgaard er
der søgt 15.000 til dressurhegn. Der er bevilliget 8.963 kr. fra Støtte til frivilligt
socialt arbejde til dressurhegn. Maria F. har søgt DIF/DGIs Corona hjælpepulje og
vi har modtaget 11.498 kr. Der søges videre. Vi afventer svar fra bl.a. Nordea
Fonden.
Indkøb af springstøtter Der er indkøbt 6 aluminiumsspringstøtter, da vi har solgt
nogle gamle støtter.
Flis Der er kommet to læs flis til den midterste udendørsbane (spring er fjernet)
og den lille udendørsbane ved gårdspladsen. Martin kommer snarest og fordeler
det.

Rapport fra kassereren
•
•

Banekort. Sønke og fam. Schulze har 6 banekort til rådighed. Vi har fulgt op på
om alle, der rider på Mønterhøj har betalt banekort og er medlem.
Økonomisk rapport (Maria T.) Maria er med på en telefon. Vi har modtaget
tilskud og huslejen er betalt.

5.

Rapport fra udvalgene
Stævneudvalget har søgt klasser til distriktsstævne (C-stævne dressur) d. 31. oktober - 1.
november. Der er godkendt datoer til to D-stævner i 2021. Spring d. 30. januar og dressur
6.-7. marts.
Visionsudvalget planlægger mødedato.
Der intet nyt fra de øvrige udvalg pga. Corona.

6.

MTB-stier. Kontakt til Skov- og Naturstyrelsen (Pia)
Pia har talt med Skov- og Naturstyrelsen. De er meget lydhøre overfor, at der skal være
plads til alle i skovene. Pia sender noget skriftligt, som bliver taget med videre. Bl.a. at vi
som rideklub ønsker at blive taget med på råd inden, at der gives tilladelse til at ”gamle
ridestier” bliver lukkede for heste. Hans Jørgen Jessen har udtrykt ønske om at deltage i
et dialogmøde med MTB-klubben. Pia tager kontakt til Hans Jørgen.

7.

Sikkerhedsregler (Maria F.)
Under udarbejdelse i forhold til DRFs anbefalinger. Der må ikke færdes løse hunde i
hallerne, da der kan opstå farlige situationer for rytterne.

8.

Aftaler på skrift hal og klub (Maria F.)
Der skal udarbejdes et tillæg til aftalen. Måske skal der laves en ny opdateret kontrakt. Vi
vender det med hallen.

9.

Evt.
•
•

Maria F. har et udkast til persondatapolitik til hjemmesiden. Vi tager det op på
næste bestyrelsesmøde.
DRF er kommet med en anbefaling til programstyring for rideklubber. Gitte og
Maria T. har undersøgt det, men finder at Klubmodul er tilstrækkeligt til klubbens
behov og økonomisk mere fordelagtigt.

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 13. oktober kl. 19.00

