Bestyrelsesmøde, torsdag d. 2/4 2020 – online møde
Deltagere: Dorthe, Lisa, Kirsten, Malene, Jens og Tine
Afbud: Mai-Britt og Britta
Emne

Kommentar

Ansvarlig

Gennemgang af referat fra Tine tjekker på sit arbejde om den forlagte USB er der, ellers
må vi lige stykke det sammen over mail.
sidst (og rekonstruering)
Gennemgang af økonomi,
inkl. hvordan vi forholder
os til de næste 3 mdr.
regninger

Klubben er presset pga. Corona-krisen. Vi snakker om, hvorvidt
opkrævninger skal sendes ud her i april eller ej, nu hvor der
ikke er nogen undervisning.
Vi bliver enig om at opkrævning sendes ud h i april for 3 mdr.
som vanligt. Vi opfordrer medlemmerne til at betale til trods for,
at vi ikke kan levere undervisning for tiden. Det er dog op til den
enkelte familie, om de vil afvente betaling til krisen er overstået.
Vi sender et lille skriv med opkrævningen ud, hvor vi forklarer
situationen.

Lisa/Tanja/
Kirsten

Der er stor hjælp og opbakning fra vores hjælpere fra handicap
– der kompencerer rideklubben, idet de i disse tider ikke
modtager løn fra handicap. Vores faste personale støtter også
klubbe økonomisk, da de alle er gået ned i tid.
Ligeledes er der stor hjælp fra vores store piger, der er ansat i
fodervagt og derved kan gå ind og assistere omkring strigling af
elevhestene.
En stor tak til alle, der på den ene eller anden måde støtter og
hjælper klubben i de vanskelige tider, vi står i lige nu.

Græsfolde

Elevheste

Fordelingen af marker skal gerne være på plads inden maj, så
opkrævning kan komme på plads.

Jens

Vi har fået et godt tilbud på kørsel af gødning – Malene får
aftalen sat i gang og får aftalt med Jan omkring placering af
heste.

Malene

Imse har haft noget hårtab – han bliver vasket i noget
klorhexidin fra dyrlægen.
Imse har taget på i vægt igen efter han får lidt mere at spise.
Dorthe leverer ham hjem på lørdag.

Cindys øje har det rigtig fint, skal dog fortsat gå med maske
Dana har været halt on/off – Line har bedt om en røngten. Det

bliver effektueret efter påske.
Manna har fået rytter på,
Tzunami har rytter på.
Nena har haft liggende rytter på.
Maggi er on/off halt og bliver brugt minimalt – vi afventer til efter
krisen.

Rytterstue

Brian er snart færdig med tegninger, og vi kan indhente tilbud
ved de 2 håndværere, vi har udvalgt. Kirsten har fundet en
løsning, så vi kan afholde ridefysioterapi samtidig med at der
bygges.

Taget

Kenneth har været forbi og tjekket alle tagvinduer i stalden og
udskiftet utætte vinduer i hallen. Han vurderer ikke at
isoleringen har taget skade. Vi beder om en skriftligt tilsagn om Jens / Lisa
at det sådan det er, som kann gemmes i byggesagen. Vi tjekker /Dorthe
selv isoleringen efter, for at have set det med egne øjne.
Jens skal have besked, hvis det stadig regner ind her i
nærmeste fremtid.

