Bestyrelsesmøde den 4.11.2020 kl. 16:30 online
Tilstede: JB, KB, SM, MM, RM, TR (delvist)
Afmeldt: RS, SV, MON (tekniske problemer), NR
Ordstyrer: RM
Referent: RM

Item

Beskrivelse

Action

(Godkendelse af) referat
og protokol

Godkendt

Nyt fra bestyrelsen

Status på corona situationen. Input til et nyt skriv, så ingen
skole/job (hvis man er hjemsendt og ikke må møde op på
skolen) så kan man heller ikke komme på rideskolen heller
ikke selvom man har en negativ test.

Økonomi og leverandører

Alle regninger er betalt, dog lider økonomien under at der ikke
kan afholdes stævner, kurser og arrangementer.
Vi er begyndt at betale af på den henstillet skat på lønninger
der sat på pause af staten i marts måned.

Personale

Hverdag:
En af de faste i hverdagen er sygemeldt frem til starten af
2021 grunder operation.
Weekend:
Ansættelse af ny weekend pige, som har været i oplæring i
uge 42 og gået samme med en af de rutineret weekendpiger
omkring aften stalden.
Der igangsættes en forsøgsordningen hvor elevhestene
kommer på fold lørdag, efter rideskolen og boksene bliver
muget. Forhåbentligt vil det afskaffe overarbejdet om
søndagen og minimere forbruget af træpiller når boksene
bliver ordnet hverdag.
Undervisere:
Specialudstyr og hjælpemidler til handicapryttere
En af de faste undervisere stopper inden for prøvetiden,
grundet andet arbejde og lang transporttid. Der arbejdes på at
finde en erstatning.
Der bliver udsendt indkaldelse ud til underviser møde d.
11/11-2020. Mødet bliver virtuelt.

Pensionærer

Ledig boks til en pensionær. Dog ønsker bestyrelsen at vente
med at få en ny pensionær til vi enten får opstille sygebokse
(som kommunen har lovet) eller det bliver lidt bedre vejr, i
forhold til hvis der skulle vælte en boks væg eller lignende.

Heste

Mini Muuh er blevet byttet til Moonlight.
Halvdelen af hestene er blevet vaccineres og har fået ordnet
tænder i uge 44.
Der har været sadelmager i uge 44 til Alie, Augusta og Daisy.

Materiale og faciliteter

Status på banedelere.TR har givet lov til at indkøbe materiale
til at få dem bygget.
Lys til lågerne bagved ridehuset og noget lys på terrassen, så
underviserne nemmere kan give hest.

Stævner, kurser og
arrangementer

Introduktionskurser og prøvetimer. Disse arrangementer bliver
udskudt til 2021.
Forslag om miljøtræning med brugerbetaling. Udskud til 2021.
Der er blevet booket en instruktør til terræntspringning d. 5/2
2021. Der skal minimum være 16 deltagere og max 20, da
arrangementet ligger på en fredag.

Spons

Der er indsendt ansøgning til DIF og DGIs corona hjælpepulje
på 37.920 kr

Kiosk

Der er begrænset udvalg til i automaten, men venter med
mere indkøb indtil vi ved om rytterstuen må blive åbnet igen.

Hjemmeside,
medlemssystem

●
●
●
●
●

Juniorudvalg

Arrangementer udskydes også til 2021.

NYT system; Tilmelding til prøvetimer/introduktionskursus
Bestyrelsen; Opdatering af navne, funktioner
Udvalg; Opdatering af funktionsbeskrivelser, medlemmer
NY side; Skabe, hvordan lejer man?
Hold til skabe; Opdatering med tekstfelt til skabsnummer.
Afventer Zakobo

Næste møde d. 10/12 kl. 16:30

