Referat af bestyrelsesmøde d. 13/5 2020
Mødedeltagere: Gitte Holm, Maria Tønder, Lisbeth Pørksen, Nadja Strojeck, Maria
Feldberg, Pernille Gerstrøm, Pia Havemann (referent)
1.

Mulighed for fremlæggelse/behandling af pkt. fra Hallen eller underviserne (personligt
fremmøde)
Ikke relevant denne gang.

2.

Godkendelse af referat
Godkendt.

3.

Meddelelser fra formanden
• Fritidsrådet, det fremsendte budgetmateriale (Nadja og Gitte)
Vi har modtaget en mail fra Fritidsrådet omkring besparelser på kultur- og
fritidsområdet. Gitte har bl.a. besvaret henvendelsen med, at vi er dybt
afhængige af tilskud.
• Kontrakter med Sønke, Torben og Jette (Maria F. og Gitte)
Samarbejdsaftalen løber 3 år fra 1. maj 2019. Der er ikke grundlag for ændringer.
• Reklameskilte (Maria T., Maria F. og Gitte)
Kontrakter er tilrettet og der laves manuel faktura fremadrettet. Gitte sender
oplysninger til Maria F., som laver fakturaerne.
• Baner og materiel (Pernille og Gitte)
Vi har solgt gammelt materiel (lille rød vandvogn, gamle springstøtter og
cavalettis) og fået 6.900 kr. ind på kontoen.
Vi arbejder på en holdbar løsning til vores baner og der er enighed om, at vi skal
være sikre på, at det er den rette løsning, som vi investerer i. Vi afventer stadig
tilskud fra Fritidsrådet.
Det er pt ikke muligt at finde en egnet traktor til klubbens budget. Vi afventer et
møde med hallen, så vi kan finde en løsning, der er fremtidssikret.
I forhold til vanding af halbunden i den store hal, så ser vi på løsninger til at
modificere vandingsanlægget og har kompetente folk på sagen.
• Søgning af fonde (Maria T., Pia og Pernille)
Vi har søgt og er i gang med at søge fonde. Vi har fået et afslag indtil videre og
afventer svar på de øvrige.

4.

Rapport fra kassereren
Info om mdr. indtægter/udgifter (Maria T.) Vi har gennemgået budgettet og Nadja laver
et mere specificeret likviditetsbudget. Bestyrelsen ønsker fortsat at have en sund
økonomi. Pga. af COVID-19 og udfordringer med traktor, har vi valgt at sætte
investeringen i bl.a. flis på pause. Planlagte projekter sættes i gang, så snart likviditeten
er til det.

5.

Rapport fra udvalgene
• Godkendelse af forslag til skrivelse til aktive medlemmer imellem 25 og 65 år, der
ikke er i et udvalg (Pia). Forslag rettes til.
• Aktivitetsudvalget: Opfølgning på Ren Natur, dato? (Lisbeth) Forslag d. 20. juni.
Lisbeth giver Anette Anker besked. Klubben tjener 3.000 kr. på at samle affald.
• Stævneudvalget: Der er søgt proportioner til stævnet midt i juni. Maria F. følger
løbende udviklingen.
• Visionsudvalget: Vi afventer pga. COVID-19.

6.

COVID-19 og DRF, repræsentantskabsmødet (Maria F.)
Maria F. følger med i restriktionerne fra DRF og Sundhedsmyndighederne. Herunder
muligheden for, hvornår der åbnes op for indendørs ridning. Maria F. har søgt
kompensation for tabt fortjeneste for manglende afholdelse af stævne samt aktiviteter.
Repræsentantskabsmødet er fysisk aflyst, men der stemmes online. Maria F. sørger for
dette.

7.

Personsag
Offentliggøres ikke jf. GDPR.

8.

Formål med FB-siden - Hvad er den til? (Maria T.)
Bestyrelsen er enige om, at ABRs FB-gruppe er til at fremme/markedsføre klubben i en
positiv ånd. Gruppen er offentlig og derfor både for medlemmer og ikke-medlemmer.
Opslag der er til skade for klubben udadtil samt salgsannoncer vil ikke blive godkendt. Pia
kigger på om beskrivelsen skal tilrettes.

9.

Forslag til regler vedr. springning (Nadja)
Maria F. kigger på DRFs regler i forhold til sikkerhed.

10.

§ 7 Kontingent har manglet i vedtægterne siden generalforsamlingen 2015. (Pia)
Pia har prøvet at rekonstruere § 7 ud fra referater og kontakter Jesper Baungaard,
dirigent ved generalforsamlingerne, for at høre om vi kan gøre sådan.

11.

Evt.
Lisbeth har desværre meddelt, at hun af personlige årsager er nødt til at stoppe i
bestyrelsen. Maria F. tiltræder som bestyrelsesmedlem.

Næste bestyrelsesmøde er d. 24. juni 2020

