Referat Bestyrelsesmøde 20. januar 2021

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

-

Stævnekoordineringsmøde
Er endnu ikke aftalt pga. Corona situationen

-

Regnskab for 2021
Flot regnskab for 2021, virkelig godt arbejde fra bestyrelse og klubbens medlemmer der har hjulpet
med arrangementerne, en del tilskud er der også kommet ind, uden tilskuddene gik regnskabet ca. i
nul. Det er meningen fra alle bestyrelsesmedlemmerne at der i 2021 skal bruges mere på klubben, i
stedet for at samle penge til bunke.
Aktioner:
Alle skal huske at skrive på bonnerne hvad der er købt, såfremt at det ikke står der i forvejen.

-

Nyt fra udvalgene, dressur, spring, materiale, sponsor, hjælper.
Der er stadig kurser planlagt med Bo Høstrup og Mia Hastrup, hvilket stadig er planen at
gennemføres. Der er godt med tilmeldinger til begge kurser.

-

Klubhuset
Christian har virkelig givet den gas, og der er snart klar til maler. Planen er at det er færdigt inden
første stævne. Det besluttes at kun toilet uden bad vil være åbent til hverdag.

-

Generalforsamlingen
Der er booket lokale
Luna får styr på pokaler og graveringer
Pokalvindere 2020:
Diciplin
Vinder
Dressur pony
Frederikke Hansen
Dressur hest
Lena Grønnemose
Spring pony
Maja Isabella Sjøkvist
Spring hest
Nanna Neergaard
Military pony
Isabella Sjøkvist
Military hest
Gina Nielsen
Hjælper junior
Matilde Linde
Hjælper senior
Monika Sørensen
Årets medlem
Hans Peter
Ekstraordinære bedrifter
Katrine Kristensen
2021

Pokal/gave status
Der skal laves ny
Der skal laves ny
Der skal laves ny
Ok skal bare graveres
Der skal laves ny
Ok skal bare graveres
Får Trøje
Får trøje

Ansvarlig
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Julie Rose
Julie Rose

DM paradressur
VM paradressur
Får gavekort

Mette
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Afgående
bestyrelsesmedlemmer

Charlotte Laursen
Lars Misser

Får gavekort

Mette

Indkomne forslag:
At få støbt bund i boksene, det vil koster omkring 4-5000Kr.
-

Større indvisteringer der skal på budgettet 2021 og diskuteres på generalforsamlingen
- Dressurhegn ca. 14.000Kr.
- Lydanlæg ca. 30.000Kr.
- Det sidste til handicaptoiletprojektet ca. 20.000Kr.
- Bane 1 skal rettes 15.000Kr.
- Spring/reperationer 5.000Kr.

-

EVT.
Baneåbning 14. Marts kl. 10:00
Alle skal huske at skrive til Lilianna med de ting der skal på hjemmesiden
Vi var ca. 120medlemmer i 2020

-

Næste møde
24. Februar virtuelt
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