Referat fra bestyrelsesmøde d. 13/10 2020
Mødedeltagere: Gitte Holm, Maria Tønder (mobil), Nadja Strojeck, Maria Feldberg
(Teams), Pernille Gerstrøm, Pia Havemann (referent)
1.

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

2.

Godkendelse af referat
Godkendt.

3.

Meddelelser fra formanden
• Conventus: Tilskud er ansøgt rettidigt.
• Fondssøgning: Vi har fået sponsoreret et nyt dressurhegn af Meldgaard (10.000
kr.) samt Aabenraa kommune (ca. 9.000 kr.). Vi er kommet med i Havnens
sponsorpulje. Broager Sparekasse må gerne søges, siger de. Vi afventer stadig svar
fra andre fonde.

4.

Rapport fra kassereren
Status quo på økonomien. Vi har lidt flere medlemmer i år end sidste år på samme tid, så
det er positivt, da de også er tilskudsberettigede.

5.

Rapport fra udvalgene
• Stævneudvalget: Vi har dressurstævne (C-stævne) lørdag d. 31/10 og søndag d.
1/11. Der vil ikke være noget cafeteria grundet COVID-19. Cafeteriaudvalget er
informeret.
• Visionsudvalget: Fortsætter med mere realistiske planer. Der søges fonde til en
arkitekt.
• Aktivitetsudvalget: Anette Anker er desværre stoppet, da hun ikke længere rider.
Der mangler derfor en ny tovholder.
• Juniorudvalget: Skal spørges om, hvad de har af tanker og ønsker i denne
Coronatid. Måske i samarbejde med Aktivitetsudvalget. Kan der laves et kursus
eller andet, der er Coronavenligt?

6.

Samarbejde med hallen
I nærmeste fremtid afholdes et nyt møde om det fremtidige samarbejde.

7.

Vanding af baner
Pernille fremlagde tilbud fra P. Lindberg på materialer til brug til vanding af den stor hal
samt et vandingsspredebillede. Med arbejdsløn til opsætning, liftleje mm. vil det koste
ca. 10.-11.000 kr. Det er muligt at tilkøbe et timersystem, hvis det er behovet. Der søges
fonde til finansiering.

8.

Sikkerhedsregler
Maria F. sammenskriver sikkerhedsregler ud fra DRFs regler. De vil komme op at hænge
på Mønterhøj samt sat på hjemmesiden, når de er klar.

9.

COVID-19
Ingen nye restriktioner. Maria F. undersøger om der kan søges tilskud til sprit.

10.

Medlemsmøde
Bestyrelsen kan ikke forsvare at afholde et fysisk medlemsmøde pga. COVID-19, selvom
det har været vores hensigt. Det blev aftalt, at der bliver lavet et nyhedsbrev.

11.

Evt.
Intet.

Næste møde onsdag d. 25. november 2020

