BESTYRELSESMØDE DEN 17. AUGUST 2020
REFERAT
Registrering:

Tilstede Trylle, Andreas, Sophie, Karin, Tilde og Ann Louise (ref)
Afbud: Susanne, Rikke, Marie Amalie og Nanna

1. Opfølgning på seneste møde (herunder arkivering af mødereferat og bilag)

2. Nyt fra FU
•

Økonomi
o

•

Den vigende belægning i pensionen er alarmerende, og kræver akut
analyse af besparelser på foder og personale. Der arrangeres med
møde mellem KN, TA og ALH, hvor den økonomiske situation
gennemgås og mulige besparelser drøftes.
Initiativer
o Ansøgning til DIFs sommerpulje. KN og ALH laver udkast til
ansøgning (Kæphestebane)
o Juleoptog – genoptages. Hvem stor for myndighedsansøgning sidst?
o Kommunikation: Der skal arbejds med kommunikation af åbenhad,
muligheder og tilbud.

3. Nyt fra Centerlederen
• Stor tilslutning og aktivitet i rideskole-afdelingen.
o Ridelejr i 10. – 13. juli for de 10 årige og ældre, og 8.-9. august for de
3-10 årige er afholdt med god tilslutning.
o Rideskolehold gennemført i juli måned pga. de særlige
omstændigheder vedr. corona.
o Grooming-kursus afholdt for parterne med stor succes
o Ryttermærkeundervisning er opstartet
•

Den lave belægning i pensionen smitter af på aktivitetsniveauet og
undervisningsaktiviteten. Der skal gøres en særlig indsats for at tiltrække flere
ryttere, som dels efterspørger undervisning og evt. opstaldning. KN arrangerer et
dressurkursus for eksterne ryttere i september.

•

DV stationsafprøvning gennemført i juli-primo august.

4. Nyt fra Amba
Sekretariatsbygningen er leveret, opsat og malet.
Tilde og Cathrin har afholdt møde med repræsentanter fra Halsnæs Kommune (Jesper
og Torben). De har orienteret om udbudte aktiviteter, brugergrupper og økonomiske
udfordringer på Frederiksværk Ridecenter.
Kommunen opfordrer til at der i højere grad fokuseres på synlighed, dels via egne kanal
samt via Oplevhalsnæs.dk
Et møde med formanden for Halsnæs Kommunes udvalg for Kultur, Idræt og Demokrati
forsøges arrangeret.

5. Nyt fra Klubudvalget
Intet nyt

6. Nyt fra Stævneudvalget
Næste stævne er C-stævne med championater den 11.-13. september 2020

7. Nyt fra Rideskoleudvalg
Der skal følges op på mail fra forældre vedr. ridelejr 3-10 år – KN besvarer

8.

Evt.

--- 0 ---

Næste bestyrelsesmøde:
Onsdag 21. oktober 2020 kl. 18.00

