BESTYRELSESMØDE DEN 24. OKTOBER 2020
REFERAT
Registrering:

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

1. Opfølgning på seneste møde (herunder arkivering af mødereferat og bilag)
Corona-situationen.
Nye restriktioner med Relevant for FVR:
Børnehold er for hovedparten ikke påvirket. Begynderhold, hvor forældre er med som
nødvendige hjælpere er, som vi læser det ok.
Forældre, der blot kigger på er underlagt forsamlingsforbuddet på 10 personer, skal
opholde sig i separat zone og bære mundbild.
Alle stalde opfattes som separate zoner, men forsamlings maximum på 10 personer.
Alle brugere skal i stalde og i haller, når der ikke udøves sport, bære mundbind.
Vi afventer nærmere retningslinjer fra DIF og DRF vedr. brug af mundbind i stalde og
ved instruktion af elever.
Karin udarbejder kort over de forskellige zoner.
Skiltning: Conora-infotavler samt skiltning af ”inden offentlig adgang”.
Der skal sættes mere sprit frem.
På grund af seneste corona-restriktioner bliver vi nødt til at aflyse distriktsstævnet i
november. Trylle undersøger mulighed for kompensation.
Tilskud
Midler fra Nordea: anvendes til indkøb af udstyr til rideskoleponyerne hos Heri
Rideudstyr.
Midler fra DIFs sommerpulje: Er anvendt på indkøb til kæpheste-aktivitet og tro og
love erklæring er afleveret.

2. Nyt fra FU
Økonomi
Den vigende belægning i pensionen forventes at udmunde i et underskud på ca.
200.000 kr.
Vi forventer at kunne afregne Arresøgaard på samme niveau som normalt. Vi er tre
måneder bagud med husleje til AMBA og mangler at afregne en pony.
Initiativer
Kommunikation: Der skal arbejdes med kommunikation af åbenhed, muligheder og
tilbud.
Ambition: èt opslag på facebook ”Frederiksværk Rideklub” hver søndag – indhold kan
være aktuelt som stævneresultater/aktiviteter eller info-content f.eks. en profil af en
medarbejder, ydelser eller rytter.
Information, som kan være relevant for Facebook-hovedsiden sendes som besked til
facebook-siden.

3. Nyt fra Centerlederen
KN dressurkursus for eksterne ryttere i september var en succes og har resulteret i nye
elever. Kursus-afholdelse: Andreas afholder i november og Karin i december
Lille positiv fremgang i pensionsafdelingen.
Alex og Nicolaj tager hjem pga. corona. Monica og Marcel er ankommet med børn.
Personalet er udfordret af mørket. KN undersøger mulighed for at sætte lampe op på
laden.

4. Nyt fra Amba
Tilde og Cathrin arbejder med at få styr på kommunikationen med banken.
Der bestilles låsesmed til at ordne døren til ”det hemmelige rum”.
Jesper Therkilsen fra Halsnæs Kommune vurderer at vi skal overveje og vi reelt skal
genoptage sagen vedr. kommunalt tilskud.

5. Nyt fra Klubudvalget
Intet nyt

6. Nyt fra Stævneudvalget
C-stævne i november aflyses
OL afholdes i december med særlige retningslinjer.

7. Nyt fra Rideskoleudvalg

8.

Evt.

--- 0 ---

Næste bestyrelsesmøde:
Onsdag 8. december 2020 kl. 18.30

