Referat fra bestyrelsesmøde d. 27/1 2021

Mødedeltagere på Teams: Gitte Holm, Maria Tønder, Nadja Strojeck, Maria Feldberg, Pernille
Gerstrøm, Pia Havemann (referent)

1.

Mulighed for fremlæggelse/behandling af pkt. fra Hallen eller underviserne
Torben spørger til den udendørs springbane (skallebanen).

2.

Godkendelse af referat
Godkendt.

3.

Meddelelser fra formanden
Fondssøgning: Vi har fået bevilliget 25.000 kr. fra Fritidsrådet til etablering af den bagerste
dressurbane udenfor. Vi arbejder på at indsamle flere penge til den bane. Vi har også fået bevilliget
10.000 kr. fra Aabenraa kommunes støttefond til frivilligt socialt arbejde til et nyt vandingsanlæg til
banen i den store ridehal. Vi fortsætter med at søge div. fonde.
Urtefarm giver mulighed for at vi kan sælge hestebolcher og tjene penge til klubben. Vi kontakter
dem for nærmere info.

4.

Rapport fra kassereren
Årsregnskab er ved at være klar til godkendelse.

5.

Rapport fra udvalgene
Intet nyt fra udvalgene pga. Corona. Springstævne aflyst. Dressurstævne i marts afventes. Vi
afventer at D-stævner kan ansøges og påtænker dressur samt spring.

6.

COVID-19
Der er søgt ny pulje til aflyste stævner.

7.

DRF
Indberetning af medlemstal til DIF.

8.

Generalforsamling
Indkaldelse med tilmelding til onsdag d. 17. marts kl. 19.30. Mail via Klubmodul, FB og
hjemmesiden. Forslag til erstatning for vandrepokal, da der ikke længere er plads til indgravering:
En plade med navne og årstal hænges op i Rytterstuen. Genskabelse af §7 i vedtægterne.
Venskabspokalen (Årets ven): Kom med forslag senest 10. februar til aabenraarideklub@mail.dk.

9.

Springning lørdag
Forslag om anvendelse af Klubmodul til booking. Det er diskuteret og besluttet at det
administrativt er for tungt for brugerne i forhold til behovet.

10.

Klubmodul
Mulighed for ny opsætning/opgradering med adgang til hjemmesiden for merpris. Ikke aktuelt pt.

11.

Hunde i rytterstuen
Diskuteret og fundet ok, hvis hundene bliver på gulvet eller skødet. Almindelig rengøring efter sig
selv og hund er en selvfølgelighed. Om det er hundepoter, beskidte støvler, brugt service/opvask,
brug af borde, toastmaskine, mikrobølgeovn mm, så har alle der benytter rytterstuen ansvar for at
rydde op og gøre rent efter sig selv. Desuden varetager Lisbeth Stæhr rengøring af gulve og
overflader i rytterstuen en gang ugentlig. Rytterstuen er pt lukket pga. Corona (undtaget for dem
der arbejder på Mønterhøj).

12.

Samarbejde med Naturstyrelsen og Sporlauget
Hans Jørgen fra Halbestyrelsen og Pia har positiv korrespondance med Jakob Riemer Helsbøl,
skov- og landskabsingeniør, Naturstyrelsen Sønderjylland. Aftalt møde måtte desværre aflyses
grundet Corona, men vi genoptager samarbejdet, så snart det er muligt. Jakob har aftalt med
Sporlauget at få en opdeling af ridende/cyklende på arbejdsplanen for 2021.

13.

Evt.
Intet.

Næste møde er d. 17/2 kl. 19.00

