Referat
Bestyrelsesmøde i Frederiksværk Rideklub 8. december 2020
Til stede: Ann Louise, Karin, Andreas, Liza, Rikke og på tlf. Susanne, Tilde og Trylle
1. Opfølgning på seneste møde (herunder arkivering af mødereferat og bilag)
Corona-epidemiens anden nedlukning kommer desværre igen til at få konsekvenser for
rideklubbens drift.
Karin melder ud i aften til pensionærerne og parterne, at ind til videre må der kun rides
udendørs og når parterne rider, skal der være en voksen til stede, når der rides på
udebanen. Parterne rider kun på den øvre ridebane.
Efter mødet har politiet ændret retningslinjerne vedr. brug af ridehaller. Det er tilladt at
motionere heste i ridehaller, men undervisning er ikke tilladt. Pensionærerne kan derved
anvende ridehallerne som normalt, og parterne kan motionere ponyerne. Rideskolehold
er foreløbig aflyst frem til 4. januar. For at undgå, at vi bliver udfordrede i forhold til
forsamlingsforbuddet (max. 10 personer i hver zone), er der indført begrænsninger for,
hvornår ryttere med rideholdkort kan anvende hallerne.
Efter mødet har FU givet tilladelse til, at Andreas i perioden frem til 4. januar må
undervise på andre faciliteter.
Indsatsen vedr. kommunikation fortsætter den gode udvikling. Karin sørger fortsat for at
poste et opslag om ugen på den eksterne facebookside.
Der er blevet afholdt tre dressurkurser (Karin 2 kurser og Andreas 1 kursus). Afvikling af
kurser har givet mere undervisningsaktivitet og medført tilflytning af nye pensionærer.
2. Nyt fra FU
Økonomi
o Budgetopfølgning
Økonomien er i bedring. Der forventes fortsat et større underskud for 2020, men der
er pt. en positiv udvikling, da vi har fået flere pensionærer
3. Nyt fra Centerlederen
Personale og den daglige drift
Det er lykkedes at begrænse personalet til 4 personer i gennemsnit.
Cecilie har været på skoleophold (som blev en uge længere end først planlagt pga. et
corona-tilfælde). Begge berider-elever har afholdt ferie i november-december.
Det nuværende staldpersonale bliver så længe corona-situationen er så kritisk som det
er tilfældet pt.
Vaskemaskinens betaling ændres til mobilpay

4. Nyt fra Amba
Der er bestilt låsesmed til udskiftning af lås ind til arkivet. Derudover er der ikke nye tiltag
for nuværende.
Tilde har aflæst målere om kommunikeret med forsyningen om vores
vandafledningsafgift. Tilde har registreret, hvor vi har vores målere.
5. Nyt fra Klubudvalget
Intet nyt
6. Nyt fra Stævneudvalget
OL aflyses som følge af nye corona-restriktioner.

Ridestævne den 27.-28.2 må flyttes pga. forsamlingsforbuddet. Det undersøges, om vi
kan få terminen, hvor der var planlagt Herning (som nu er aflyst).
Distrikt 2 har meddelt, at de har meldt sig ud af stævne koordineringen
7. Nyt fra Rideskoleudvalg
Der er etableret et meget aktivt rideskoleudvalg, som gerne vil have gang i aktiviteter for
rideskolens elever.
Ønske om at sikkerheden overholdes i stalden, og at personalet er mere opmærksomme
på, at særligt de større piger ikke har hjelm på i stalden.
Bedre information og struktur til nye elever. Udvalget arbejder på
materiale/velkomstfolder til nye elever.
Aflyst arrangementet på lørdag – juleoppyntning af stalden.
Fremadrettet skal der være en til stede, der er ansvarlig for stævnet. Hvis den ansvarlige
berider-elever må forlade stævnet, skal der udpeges en anden ansvarlig evt. fra
bestyrelsen.
Der er et ønske om en aktivitets kalender på årsbasis.
Vil gerne arrangere deltagelse i Rideskole cup.
Udvalgets forslag blev mødt med opbakning fra bestyrelsen.

8. Evt.

--- 0 ---

Næste bestyrelsesmøde:
Bestyrelsesmøde: Tirsdag den 09.02.2021 kl 18.30
Generalforsamling: Onsdag den 31.03.21 kl. 18.30
Konstituerende bestyrelsesmøde: Onsdag den 31.03.21 efter generalforsamling

