Referat fra virtuelt bestyrelsesmøde Søndag, den 20/12, 2020 som alternativ til et par
bestyrelsesmøder, nu hvor det pga Covid ikke har været muligt at mødes.

Anette orienterede:

Vi kom godt over 1. halvleg med covid 19, så nu er det bogstaveligt talt på med vanten, da vi jo lige
pt kun må undervise udendørs .️
Trods Flemmings indsats lykkedes det os ikke at få del i forårets hjælpepakke. Vi klarer os fint og
kommer alligevel ud af året, med pænt overskud. Udfordringen bliver selvfølgelig, om vi får så
meget vinter, at vi ikke kan gennemføre timerne til januar. Men vi er klar til at gøre, hvad vi kan!
Thea Barner startede på deltid som staldmedhjælper 1. august. Det går fint og hele banden holder
ud på trods af udfordringerne med Covid. Jeg håber at der bliver lidt bedre kursusmuligheder for
pigerne i 2021, så de også kommer hjemmefra og kan hente inspiration.
Vi havde vores hidtil største Ridelejr, eller rettere 2 ridelejre her i sommer - med et stort overskud.
Selvom jeg har slebet sparekniven, er det lykkedes at pynte op både ude og inde. Der er lavet ny
barriere i den lille hal, så der var pænt inden afviklingen af efterårets regions- og distriktsstævne.
Igen igen er der lavet renovering af luftefoldene, og i år blev især hoppernes fold og elevhestenes
fold opprioritere. Det kostede en del maskintimer og grus, men det var en god investering med alt
det regn, vi har haft i efteråret.
Ekstra spalter er skaffet hjem, ligesom en ekstra frostsikker vandkop til hoppefolden er på vej, så vi
er klar til yderligere forbedringer. Hardy undersøger pris på el-hejseporte i hallen, da de
eksisterende porte er så godt som færdige, men det er indtil videre et projekt på ønskelisten, til når
vi kender lidt mere til konsekvensen af den nuværende Corona- bølge.
Elevskolerytterne fik gratis elevstævne ovenpå forårets aflysninger, og alle medlemmer har her
først i december fået et stofmundbind med rideklubben logo som tak for forståelsen og accepten af
alle restriktionerne! Dejligt at Sussi var sød at gøre mig opmærksom på ideen, for det vækker
glæde, når de lige mærker at vi er opmærksomme på, at alle jo begrænses lidt i disse tider.
For at lette hverdagen, med vedligeholdelse af ridebanerne har vi købt en ATV og en ny
baneplaner, der er konstrueret til at arbejde med vores gode fiberbunde. Det er en hel fornøjelse at
arbejde med, og sparer os både for meget arbejdstid og for vedligehold på de gamle maskiner.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og har planlagt et møde før generalforsamlingen
såfremt Covid-restriktionerne tillader det.

