Referat fra bestyrelsesmøde d. 8. april 2020
Mødedeltagere over Microsoft Teams: Arno Gormsen (klubkonsulent for Dansk Rideforbund), 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
Opsummering:
Nadja har kontaktet Lone Fiil (fritidskonsulent ved Aabenraa kommune) i forhold til søgning af tilskud
og brugen af Conventus. Det er aftalt, at det er Gitte og Nadja, der har adgang til Conventus. Skal man
søge om tilskud til kursus, så skal det hedde kursus, da uddannelse ikke er tilskudsberettiget.
Pia og Gitte har gennemgået kasser med mapper helt tilbage fra 1989 fra Aabenraa Rideklub og lavet
en kraftig oprydning.
Vores opslag vedr. forholdsregler i forbindelse med Corvid19 gælder foreløbigt indtil d. 10. maj eller
indtil der kommer nye retningslinjer. Maria F. har haft kontakt til Coronahotline og fået bekræftet, at
det vi har gjort i forhold til undervisning ude er meget fint. Vi er aldrig mere end 10 i en forsamling. Se
også nedenstående:
Kære klubformænd.
Vi har i dag i den Lokale Operative Stab i Syd og Sønderjyllands Politi, som omfatter DRF Distrikt Sønderjylland og
Distrikt 9, drøftet spørgsmålet vedr. pkt. 6 i det materiale DRF har sendt ud for så vidt angår spørgsmålet hvorvidt
forsamlinger op til 10 personer gælder for den enkelte matrikel.
Man må gerne opholde sig mere end 10 personer på et større område eller stor matrikel så længe det foregår
udendørs og de enkelte personer er spredt på større afstand.
Der må således godt være flere tilstede på et ridecenter end 10 personer på en gang, bare man ikke samler sig
sammen i grupper på mere end 10 og man i øvrigt overholder de øvrige regler om begrænset kontakt og hygiejne.
Vh Sønke Iwersen
Formand
Distrikt Sønderjylland

4.

Lisbeth sørger for indkøb og aflevering af gaver til Solvejg og Hans Henrik, som tak for deres store
arbejde i bestyrelsen.
Pernille og Gitte kunne meddele, at banerne indendørs er færdige efter et rigtig godt stykke arbejde
udført af Martin, Morten og Lars. Hans Heinrich har vendt bundene og Torben vander jævnligt. Ang.
den nye springbane, så kunne det være flot med et træ på hver side af indgangen og noget kraftigt
hegn hele vejen rundt, som oppe ved banen på gårdspladsen. Desuden vil nogle store sten til
markering af kørsel ned til og fra banen være godt, så man ikke kører ud i det bløde. Den bagerste
bane trænger og vi afventer tilbud.
Rapport fra kassereren
Maria T. kunne meddele, at hun har kigget på noget fondssøgning og vi aftalte, at Pernille og Pia
hjælper med dette. Arno tilføjer, at der som regel er et skema, der skal udfyldes og at man vedlægger
budget, vedtægter, CVR.nr. mm. Der vil ikke være nogen indtjening fra stævner og ringridning i år.

Måske fra DHL, da det er først er i august. Vi er nødt til at vente med flis på midterbane og bane ved
gårdspladsen, da der først skal betales for toplaget på skallebanen samt udgifter til Martin, Morten og
Lars for kørsel og maskiner. Der kan evt. søges kompensation ved DRF for manglende
stævneindtægter. Maria F. vil se på dette.
Arno pointerer, at det er meget vigtigt, at alle bestyrelsesmedlemmer har indblik i økonomien, da det
er et fælles ansvar. Råder os til at bruge tid på det på bestyrelsesmøderne. Der skal være mere end
en, der har adgang til bankkontoen. F.eks. kan formanden have ”kiggeadgang”.
5.
Rapport fra udvalgene
Pia kunne meddele, at der nu er et selvstændigt Cafeteriaudvalg. Anja Meldgaard er tovholder for
dette og Pia er kontaktperson til bestyrelsen. Ina har fået hjemmesiden opdateret rigtig fint efter
genåbning.
Maria F. vedr. stævnestart : Lettere at opdage manglende kontingentbetaling
https://www.rideforbund.dk/da/Information/Nyheder/2020/04%20april/20200403Ny%20statistik%20paa%
20DRF%20Go%20goer%20det%20muligt%20for%20klubber.aspx?f
bclid=IwAR1PpDYghhBraTQTEJrcqZCSynoapDtEnW4xDaUGuPzZd7vc4gnI-Yj-yP4
6.

Traktor
Gitte holder møde med Viggo ang. evt. indkøb af traktor.

7.

Reklameskilte
Gitte og Pia følger op på reklameskiltene i hallen. Meldgaard ønsker stort skilt med nyt logo. Små
reklameskilte koster 500 kr. pr. år og store 1.000 kr. pr. år. Firmaet betaler selv for skiltet og kan
beholde det, hvis det ikke længere ønsker at støtte rideklubben. Maria F. vil gerne komme med
forslag til et opslag, hvor vi søger sponsorer og købere af skilte.

8.

Longering på udendørsbaner
Bestyrelsen stemmer for, at der må longeres på den lille bane ved gårdspladsen samt gammel
opvarmningsspringbane oppe ved markerne. Den gamle opvarmningsspringbane må bruges til
longering efter kl. 12 og der må luftes heste på den kort tid ad gangen. Der må ikke være løse heste
på den lille bane ved gårdspladsen, da vi ikke har råd til, at den bliver ødelagt. Torben og Sønke er
enige heri.

9.

Sønkes kontrakt genforhandles 1/5
Maria F. kigger på den.

10.

Opdatering af Klubmodul
Pia var i tvivl om, om gamle medlemmer stadig må stå i Klubmodul. Det må de gerne, da man må
gemme 5 år tilbage.

11.

Evt.
Nadja efterlyser regler ved springning.

Næste møde er d. 13. maj kl. 19.30
•
•
•

Formål med FB-siden - Hvad er den til? (Maria T.)
Forslag til regler ved springning (Nadja)
Økonomi (visuelt). Evt. udarbejdelse af likviditetsbudget

Forslag/idèer fra jer medlemmer er meget velkomne på vores mail aabenraarideklub@mail.dk

