BESTYRELSESMØDE
Torsdag 18. marts 2021 kl. 19.00 – 21.30
Ordstyrer: Lærke Andersen
Varme, Kaffe & The:

Referent: Lise-Lotte
Afbud:

1.

Ordstyrer

Er der punkter til evt.
• Bankospil (Medlem Berit)

2.

Formand Lærke

3.

Formand Lærke

Opfølgninger fra sidst_
• Salt på banen? Hvor er vi?
Vi bestiller salt fra entreprenøren, der lavede pasbanen sidste
år. Det bliver for besværligt og dyrt med kommunen.
• Mødet med DIs nye formand
o Ny platform
Fremadrettet vil man skulle bruge medlemsnr. for at
komme på hjemmesiden (for at sikre tilgang af
medlemmer)
o Ny form for afvikling af DM
Tidligere har DI været med i afviklingen, men
fremadrettet er det lokalklubberne, der skal stå for
det, men uden underskudsdækning af DI. DI afholder
dog DM i år med hjælp af DI-medlemmer
•
Generalforsamling
DIF | Corona
• DIF’s anbefaling er, at generalforsamlinger og
•

•

•

repræsentantskabsmøder fortsat udsættes til efter påsken i
begyndelsen af april.
Det er usikkert, om loftet hæves så meget efter påske, at en
standardmæssig generalforsamling kan afvikles, men man bør
som forening give det endnu en chance og derfor udsætte
afviklingen af mødet.
Forsamlingsforbuddet er en nødretstilstand, som giver
foreninger og specialforbund mulighed for at afvige fra
vedtægterne og fra uskrevne foreningsregler. Jo mere nødret,
jo større afvigelser kan tillades, jo mindre nødret, jo mindre
afvigelser. Vores aktuelle anbefalinger, og det er kun
anbefalinger, er på den baggrund følgende:
Det er en grundregel, at repræsentantskabsmøder og
generalforsamlinger i normale situationer skal afvikles som
fysisk møde. Medlemmerne har ganske enkelt ret til fysisk
fremmøde. Dette princip er der endnu ikke grundlag for i
almindelighed at afvige fra for at gå til digital afvikling, så
meget nødret foreligger der ikke endnu. Det vil være
anderledes, hvis det meget lave loft i forsamlingsforbuddet
fastholdes længere ind i forårsmånederne.

Vi afventer situationen til efter påske, hvorvidt GF skal være
fysisk eller online, men vi indkalder uanset. Bestyrelsen
mødes den 15. april og aftaler nærmere.
Lærke genopstiller ikke.
•
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Rengøringsdag på NR i påsken
• Vaske stalde ned og male
Opstalderne skal gøre staldene rene nu, hvor sygdommen er
bekæmpet. Arbejdsdagen Kr. Himmelfart skal flyttes og
spredes ud over påskedagene. Tvistur betaler for vedligehold
af ovalbanen, vaffelboden og halvdelen af det indvendige
vedligehold i ridehallen. Bidrag ca. på niveau med sidste år.
• Deler opgaver

5
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Udlån af udstyr
• VM
• Ja/nej
• Udlånsseddel
Andreas har ønsket at låne udstyr til DM og VM. Vi laver
udlånsseddel til underskrift, så vi ved, hvad der er blevet
udlånt. Ved eventuel bortkomst af udstyr, betaler
arrangørerne.

6.

Kasserer Christian
Holmgreen
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Andersen

8.

Referent

Økonomistatus
• Vi har betalt kr. 122.000 til NR for årets husleje, el og
internet. Vi har også betalt leje til Rasmus for jorden til
ovalbanen. Økonomien er på niveau med sidste år. Vi
mangler dog 150 betalende medlemmer ift. sidste år. Vi vil
opfordre via hjemmesiden og FB til at betale kontingent og
håber, at vi efter corona kan få medlemstallet op igen, fordi
der igen skabes aktivitet.
•
Evt.
Bankospil: Berit har fået adskillige flotte sponsorpræmier og
skal have det sidste på plads, inden det afholdes. Man skal være
medlem for at kunne deltage.
Opsamling fra mødet i dag
Referent lister opgaver der aftalt
•

