BESTYRELSESMØDE
Mandag 17. aug. 2020 kl. 19.00 – 21.30
Ordstyrer: Lærke Andersen
Referent: Lise-Lotte Holmgreen
Varme, Kaffe & The: Sara Afbud: Berit
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Ordstyrer

2.

Formand Lærke

3.

Medlem Charlotte

4.

Kassér Christian
Holmgreen

Er der punkter til evt.
• Ingen punkter
Opfølgninger fra sidst:
• Støtte fra Friluftsrådet og Dansk Rideforbund ift
arrangementer eller andre projekter? – Har du fået kigget
lidt på det, Lise-Lotte?
• Puljerne er ikke rettet mod Tvisturs målgruppe
• Postkasse for at medlemmer nemmere kan komme af med
boner ift. udlægning til div. arrangementer.
• Christian får indkøbt og opsat en postkasse i Rytterstuen.
• Ansøgning til en pulje fra DIF og DGI ”Sommertiltag” –
Christian ville prøve med en ansøgning – Hvordan er det
gået?
• Christian ser på det igen. Charlotte har sendt link til budget
for sensommerstævnet den 22.-23. august.
Arrangementer ift corona – hvad må og kan vi.
• Kurser
• Stævner
• Sensommerstævnet er blevet lidt udfordret da
forsamlingsforbuddet stadig er max. 100. Vi skal
dokumentere alle, der deltager. Opstalderne må derfor
kun ride før eller efter stævnet. Der skal desuden
indkøbes værnemidler. Fremadrettet skal vi tænke nøje
over, hvordan vi afvikler arrangementer, som kan passe
med corona-restriktionerne.
• Der bliver muligvis et corona-keppni stævne mere.
• Andet
§ Bl.a. et loppemarked i Tvisturs navn
§ Bliver ikke til noget pga. kravet om registrering af
deltagere
§ Vi plejer at have en sensommer hyggearrangement,
men kan vi det? Det er et spisearrangement. Nej, det
kan vi ikke pga. forsamlingsforbuddet. Vi kan evt.
lave en ridetur i stedet med efterfølgende grill af
pølser.
§ Et online webinar med Birgitte Mørk med fokus på
stævnetræning kunne også være en mulighed.
§
Økonomistatus
•
•

Den generelle status på økonomi:
384 medlemmer. Indtægter til og med juli: Budgetteret
underskud på kr, 10.000. Det faktiske underskud er kr.

•

17.000. Indtægter: Vi har brugt ca. kr. 7.000 mere end
budgetteret. Resten af året ser fornuftigt ud, men vi regner
med et underskud på kr. 70.000 mod det budgetterede kr.
10.000
Tilskud: vi ansøgte om 92.912 kr og fra DIF og DGI
Corona pulje og vi fik 33.448 kr
§ DGI og DIF skriver på deres hjemmeside at: Corona
puljen indeholdt 44 millioner kroner.
§ DIF og DGI modtog 2.966 ansøgninger på i alt 256
millioner på de 2 uger foreninger kunne søge.
§ Artiklen informerer om, at flere kommuner har laver
hjælper puljer til lokale foreninger – Har i set dette ?
har ikke kunne finde noget om dette på kommunen
hjemmeside.
§ Ud fra den foreningsundersøgelse, som blev lavet i
april, er de foreninger, som er hårdest ramt: Golf,
fodbold, håndbold, skydning, sejlsport, svømning,
motorsport og sidst, men ikke mindst RIDNING.

https://www.dgi.dk/om/presse/presserum/senestenyt/corona-presser-oekonomien-i-mange-idraetsforeninger
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Referent lister opgaver der aftalt
•

