BESTYRELSESMØDE
Torsdag 18. juni 2020 kl. 19.00 – 21.30
Ordstyrer: Lærke Andersen
Referent: Lise-Lotte Holmgreen
Varme, Kaffe & The: Lise-Lotte Holmgreen Afbud: Berit, Sara

1.

Ordstyrer

Er der punkter til evt.
• Der er intet til evt.
Opfølgninger fra sidst:
• Klubtøj: Det er kommet op at køre på hjemmesiden
o Der er stor interesse for tøjet blandt opstalderne på
NR

2.

Formand Lærke

3.

Formand Lærke og
Medlem Charlotte

Arrangementer
• Kurser
o Tre kurser i foråret med Pernille Lyager, Rasmus
Møller Jensen og Jonas Jensen, hvoraf de to første
var udsat ifbm. Corona
o Efter sommer, kursus med Jonas Jensen i august
(horsemanship). Desuden balancekursus med
bl.a. Ida Thellufsen, og kursus med Rasmus Møller
Jensen
• Stævner
o Det sidste coronakeppni er blevet afsluttet med et
lidt ringere resultat end det første, men stadig
godt
o Planer om drive-in stævne 22.-23. august i
overensstemmelse med DRFs retningslinjer
(Andreas og Theresa). Der lægges budget:
dommere, sløjfer, sprit/hygiejne, WRL, i alt ca. kr.
31.000. Medlemspris for medlemmer kr.
450/ikke-medlemmer kr. 650. Ved ca. 120 starter,
påregnes et overskud på ca. kr. min. 15.000. Der
sættes en tidlig tilmeldingsfrist, så vi får mulighed
for at aflyse, hvis der er for få tilmeldinger til, at
det kan løbe rundt.
• Andet
o Der er flere foredrag i støbeskeen
o Der er planer om et fælles arrangement hos Niels
Christian i Herning.
o Næstformand Lise-Lotte Holmgreen undersøger
mulighederne for at søge støtte hos Friluftsrådet
og Dansk Rideforbund

4.

Formand Lærke og
Medlem Charlotte

Bestyrelsen og forventningsafstemning
• Der er meget arbejde for de to medlemmer, som kommer
fast på NR. Vi skal have det arbejde fordelt lidt bedre, fx
ift. diverse arrangementer på NR.
• Formand Lærke foreslår, at der etableres en postkasse til
kassereren på NR, hvori der kan lægges boner. Kasserer

•

5.

Formand Lærke

Christian Holmgreen køber en postkasse og sætter den
op i rytterstuen.
Kasserer Christian Holmgreen anmoder om, at alle
punkter fremadrettet konkretiseres, så alle medlemmer
ved, hvad punktet dækker over.

Corona – seneste nyt

Særlige retningslinjer for konkurrencer, turneringer og
stævner
§

Idrætterne kan afvikle konkurrence-, turneringsog stævnevirksomhed, hvis forsamlingsforbud og
de generelle sundhedsmæssige anbefalinger kan
efterleves på forsvarlig vis.

§

Der må altså ikke afvikles en enkeltstående
konkurrence, turnering eller stævne, hvor flere
personer end det gældende forsamlingsforbud
(pt. 50) er samlet samtidigt. Se dog særlige
retningslinjer for publikum.

§

Til såvel indendørs som udendørs
idrætsbegivenheder må der være siddende
publikum – for eksempel på medbragte klapstole
hvis der ikke er faste siddepladser.

§

En idrætsbegivenhed defineres som en
konkurrence, kamp, turnering eller stævne, hvor
der normalt er tilskuere. Der skelnes ikke mellem
alder og niveau på udøverne.

§

Der kan maksimalt tillades op til 500 siddende
publikum til den enkelte idrætsbegivenhed.
Grænsen på de 500 er inklusiv deltagerne i
idrætsaktiviteten.

§

Publikumsarealet bør tydeligt afmærkes, og der
bør opsættes konkrete vejledninger om at holde
afstand i publikumsarealerne.

§

Der bør sikres 1 meters afstand mellem publikum
og der må maksimalt være 1 publikum pr. 2 m2
areal i publikumsarealet.

DGI, DIF og Firmaidrætten har 11. juni opdateret sine
retningslinjer, så nu er der endegyldigt givet grønt lys til
foreningerne til at sætte gang i indendørs idrætsaktiviteter. Det
sker, efter Folketingets parter har besluttet, at forbuddet med
indendørs idræt skulle ophæves, og efter
Kulturministeriet er kommet med retningslinjer.

Desuden er det nu tilladt at afvikle kampe og ikke kun træning,
ligesom klubhuse og omklædningsfaciliteter igen kan benyttes.
•

Formand Lærke Andersen redegør for de centrale
retningslinjer ift. corona pr. 11. juni 2020.

6.

7.
8.

Kasserer Christian
Holmgreen

Formand Lærke
Andersen
Referent

Økonomistatus
•

Den generelle status på økonomi:
• Status er kr. -110.000, og vi regner med at året vil
ende med et underskud på ca. kr. 80.000.
Budgettet sagde kr. 9.000, og underskuddet bliver
dermed ca. kr. 70.000 større. Ud af disse er der
ekstraudgifter for kr. 23.000 til pasbanen.

Evt.
Opsamling fra mødet i dag
Referent lister opgaver der aftalt
•

