Referat Bestyrelsesmøde 03. september 2020

Agenda
-

Referent: Tanja
Tilstede: Tanja, Julie Haukohl, Mette, Christian

-

Godkendelse af tidligere referat, vi venter til næste bestyrelsesmøde..

-

Opfølgning på aktioner fra sidst
Aktioner:
Mette indkøber ringeklokke til springdommertårnet
Julie Haukohl laver speaker HOW TO guide til springdommertårnet

-

Evaluering af D-stævnet i dressur
Vi kender ikke indtægt endnu, da der mangler tilbage betaling af ryttere til aflyste klasser. Et godt
stævne trods få starter.
Der var lidt ris over at proportionerne kom for sent op, (der var problemer med GO)
Erfaring af hvilke dommere vi kan bruge, Julie tager noter.

-

Næste stævne
(Hvem vil sørger for broderinger/tryk?)
Klubmesterskabet
Der er bestilt det vi mangler..
1. plads: Rosetter, dækner, grimer, pokaler, medaljer?
2. roset
3. roset
Gaver til miniklubmesterskab
1. roset, medalje, dækken
2. roset
3. roset
Til en anden gang ses det gerne at vi diskutere klubmesterskabsgaver i bestyrelsen.

-

-

Aktioner:
Tanja kører ned til Trend og får sat det i gang.
Nyt fra udvalgene, dressur, spring, materiale, sponsor, hjælper..
Julie vil gerne gøre mere for dressurrytterne i klubben, og Christian finder derfor ud af hvad der
allerede er gjort ved bane 1 og hvad der ellers kan gøres ved de andre dressurbaner.
Endvidere vil Julie prøve at nedsætte et udvalg til dressuren, så vi får indvoldvering af
dressurrytterne.
Christian har priser på dykpumpe, slanger, vedligeholdelsesbatteri osv. en udgift omkring 5500kr.
og der er give GO for at købe.
Aktioner:
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-

-

Christian snakker med Leise om hvad der allerede er gjort ved bane 1, og kigger på hvad der kan
gøres ved de andre baner
Julie tjekker op på dressur hegnet
Christian indkøber materiel
Budgettet 2020
Vi har kigget på status på vores fire kontier, og det ser fornuftigt ud, Mette er gået i gang med at
bogføre.
Det er muligt at udbetale igennem mobilepay direkte fra klubbens konto. Vi vil derfor prøve at
betale doteringer direkte fra sekratariatet til næste C-stævne (Først engang næste år)
Aktioner:
Tanja ser om klubbens mobil kan køre mobilepay, eller om der skal indkøbes en ny.

-

Børneattester
Tanja har fået adgang! så nu skal de bare printes og skrives under.

-

-

EVT.
Vi skal kigge på at få lavet vedtægterne om, således at det både er kassere og formand der har
mulighed for at disponere over klubbens midler, så det er muligt at både kassere og formand har
dankort til klubbens konto. Det vil lette indkøbet af alm. forbrugsvarer meget.
Der har igen været klager over hestelort på springbanen.
Der har også været klager over medlem der ”overtager” springbanen uden respekt over andre
medlemmer der i forvejen springer.
Tanja har set på nyt klubmodul system, det hedder Zakobo.
Klubben lukkes ned for vinteren 1. november kl. 10

-

Aktioner:
Tanja laver opslag på facebook med lortevideo
Julie tager snak med pågældende medlem
Mette ser på Zakobo og Tanja forhører sig om pris
Lilianna skriver klublukning på facebook og hjemmesiden

-

-

Næste møde
21. oktober kl. 18:30 i klubben
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