Referat af bestyrelsesmøde
Mandag den 9. november 2020
via Zoom
Deltog: Elizabeth, Michelle, Louise, Kristine, Nancy, Rikke, Anita, Dahlia, Olivia, Lea og Jill
Afbud fra: Betina, Jørn, Mia, Birte, Lea D


Godkendelse af referat
o

Referatet fra 28. september blev godkendt og der var ikke yderligere kommentarer i
tilknytning til det.



Meddelelser
o

Der er foredrag i Ungeudvalget d. 19. november kl. 19:30 i kirken.

o

Vi har fået invitation til Frivillighedskonference i Kultunariet d. 25. november omkring
Foreningmodel og COVID-19.

o

Der er Dialogmøde d. 16. november omkring Ny Folkeoplysningspolitik 2021-24.
Det afholdes digitalt

o

Lea sender invitationer til de 3 møder ud med referatet.

o

Det beløb vi fik tilkendt fra Udviklingspuljen på 30% af 50.000 vedrører
omkostninger i 2020 og ikke i 2021, som vi først troede. Stengaard skriver en
faktura til os for planering og forbedring af dressurbanerne på 50.000, som
indsendes til kommunen nu sammen med en regning på 15.000 for grus til springog dressurbaner. Vi vil så modtage 19.500 i tilskud fra kommunen.
Det betyder så også, at vi søger om tilskud til isættelse af vinduer og døre i
containeren i terrænet i 2021.



Afholdte aktiviteter
o

Militarystævne d. 11. oktober. Det var et godt stævne, der blev afviklet fint. Vi fik
dispensation til at afvikle med Karin Semberlund som TD, da Niels Degn måtte
melde afbud grundet Corona. Vi erfarede, at der altid skal være 2 i kiosken til at lave
mad under frokostperioden. Vagtplan til stævnerne skal revideres, så vi altid har
mindst 2 på i perioden 11-14. Stævnet gav et overskud på ca. 32.000.



Kommende aktiviteter
o

Faldteknikkursus d. 15. november. Der er pt. 11 tilmeldte. Grundet Corona
restriktioner opdeles i hold af max 9 personer. Holdene kan være i gang samtidigt i
hallen. Nancy slår op i Militarygrupperne på FB for at se om vi kan få lidt flere
deltagere.

o

Træningsstævne i dressur d. 28. november. Vi forsøger at gennemføre stævnet.
Propositionerne var ikke godkendt på mødetidspunktet, men er siden godkendt, dog
med færre klasser, da vi kun må have sværhedsgrad 0 til E-stævne. Der er nu
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åbent for tilmelding. Vi gør opmærksom på at det er sløjfestævne på Equipe.
Antallet af tilmeldte og gældende Coronarestriktioner vil afgøre om vi kan
gennemføre stævnet. Lea og Jill ser på dette, umiddelbart efter tilmeldingsfristens
udløb d. 24. november.
o

Juleoptog. Lea har undersøgt med handelsstandsforeningen og efter mødet har vi
fået oplyst, at der ikke afholdes juletræstænding i år, men vi var velkomne til at ride
optog lørdag eller søndag. Da vi ikke kan holde os under 10 personer i optoget og
da der sandsynligvis ikke vil være mange mennesker i gågaden, har vi besluttet ikke
at ride juleoptog i år.

o

Aktiviteter i 2021


Generalforsamling og rytterfest er planlagt i en nedtonet version til enten
16. eller 30. januar. Lea undersøger hvornår biblioteket er ledigt.
Arrangementet vil blive fra kl. 16, med generalforsamling, overrækkelse af
årets pokaler og måske en Kahoot quiz. Der vil ikke være spisning.
Opsætning af stole vil være mod ”scenen” og bestyrelsen vil sidde på
”scenen”. Disse tiltag er for at overholde COVID-19 reglerne.



Træningsstævne i dressur med åben bedømmelse planlægges afholdt d.
14. eller 21. februar afhængigt af hvilken dato, der passer Peter Fischer
bedst.



Militarystævner 2021 er ansøgt til 25. april,15. august og 3. oktober. Vi ved
ikke, hvornår vi får besked om endelige datoer eller om der afholdes et
virtuelt stævnekoordingeringsmøde.



Klubmesterskaber i dressur og spring planlægges afholdt i september
sammen med DSP. Vi skal have bedre koordinering af hvilke discipliner, der
afholdes hvilken dag.




Planlægning af øvrige arrangementer afventer COVID-19 udviklingen.

Nyt fra udvalgene
o

Springudvalg. Der skal indkøbes bomme, støtter og holdere, og rigtig meget
materiel skal males i 2021.

o


Dressurudvalg. Planlægning af arrangementer afventer COVID-19 udviklingen.

Regnskab og budget
o

Vi har pt. et overskud på ca. 162.000. Der skal betales baneleje og de 2 fakturaer
fra Stengaard vedr. grus til banerne og planering af den dobbelte dressurbane samt
en regning for udgifter til terrænbanen, som vi ikke har modtaget endnu. Herfra skal
trækkes det tilskud vi modtager fra kommunen og efter dette forventer vi et
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overskud på ca. 60.000, som giver plads til nogle investeringer i resten af 2020 og i
2021.
o

Vedligeholdelsesplan – Hvilke større indkøb skal vi lave i 2020 og 2021


Springmateriel – Kristine laver budgetforslag vedr. indkøb af bomme,
støtter og holdere til næste møde. Der er også ønske om en ny skammel til
opstigning, hvor siden, der vender mod hesten, er lukket. Kristine har set på
en til ca. 1.200 kr. Tages med i budgettet.



Dressur - Der er ønske om et sæt bogstaver, der kan stå ude hele året
rundt. Det kan være et sæt at de store plastbogstaver (3.500,-) eller måske
nogle fundeblokke, hvor der kan males bogstaver på. Michelle undersøger
og kommer med budgetforslag på næste møde.



Kiosk – Tagrender skal udskiftes. De vinduer, der kan åbnes mod terrassen
skal udskiftes og stalddøren skal repareres eller udskiftes. – Tilbud fra
tømrer fremskaffes.



Dommerhuse – skal repareres med nye ruder, en anden løsning på ben,
kantlister, males og evt. skal anskaffes overtræk til vinterbrug. Vi kunne også
godt tænke os et 4. dommerhus til brug ved springbanen. En ekstra hylde til
placering af musikanlæg i et af tårnene. – Tilbud fra tømrer fremskaffes.



Ny traktor – Se hvad Bøgely har af brugte traktorer til en fornuftig pris.



Terrænbanen – Vandkomplekset skal laves færdigt, stier skrabes af og nyt
stabilgrus lægges på. Telefonmaster indkøbes (Nancy har under mødet købt
ca. 18 stk. til 1.700 kr.)



Nyt køleskab med glaslåger – til afløsning af det gamle, der larmer og nok
bruger meget strøm.



Prioritering af opgaver. Når vi har et overblik over budgetterne for de
forskellige tiltag, laver vi en prioriteringsliste.



Eventuelt
o

Der skal ryddes op i skuret til foråret, når spring- og dressurmateriellet er taget ud
igen. Der ligger meget, der aldrig bruges. Michelle er tovholder.



Næste møde: Afholdes torsdag d. 10. december kl. 19:00 hos Rikke, Førslev Møllevej 19,
4690 Haslev og/eller via Zoom.
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