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Møde/dato: 
REFERAT 

Bestyrelsesmøde d. 6. maj 2020 

Indkaldte: Bestyrelsen  

Afbud fra:  

Referent: Randi 

 
Pkt. 

 
Beskrivelse 

 
Diskussion, Handling og Beslutning 

 
Ansvar 

1.  Gennemgang af 
seneste referat 

Opfølgning på referat Alle 

2.  Økonomi  Vi har pt. ikke et overblik over, hvad Covid19 kommer til at 
betyde for klubben.  
Vi har stadig ikke aktiv ridefys. så dermed heller ikke denne 
indtægt. 
 
Vi har umiddelbart ikke fået tilskud som vi er berettiget til. 
Det undersøges nærmere. 
 

Chris 
 
 
 
 

3.  Flexjob kasserer Vi undersøger om det vil være muligt at få en ansat, som er 
på flexjob til at varetage posten som kasserer. Så vi alle 
opgaver med bank, løn, lokaletilskud osv. bliver varetaget af 
denne person.  
Vi må erkende at kasserer posten er en stor opgave, specielt 
når det ikke er noget man arbejder med til dagligt. Der er 
meget at holde styr på. 
Vi skal finde ud af lønniveauet og hvor mange timer vi har til 
disse opgaver. 
 

Dorthe 

4.  Hjælpepakker For at søge om hjælpepakker skal de ansøgningen 
underskrives af revisionsfirma for de oplyste tal. 
Hvis vi ikke vil bruge Deloitte til vores årsregnskab, vil de nok 
blive for dyre at bruge til at søge hjælpepakke.  
Vi finder ud af, hvad Deloitte skal have og hvad Skov revision 
skal have for at underskrive regnskab til hjælpepakken. 
 
Vi skal have fundet vores tal for tabt indtjening ved ridefys. 
og andre arrangementer. 
Pia vil gerne hjælpe med at finde tal, som vedrører ridefys i 
forhold til tabt indtægt og hvad ville lønudgiften være.  
 

Chris/ Jette 

5.  Kommunen Vi er fortsat i dialog med kommunen omkring vores 
henvendelse i forhold til den husleje, som vi har modtaget 
regning på.  
 

Knud 
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6.  Badut Eftersom Badut stadig er syg, vil vi have en anden dyrlæge ud 
for at foretag en ny vurdering.  
 

Jette 

7.  Stævne i Pinsen Vi skulle have afhold C-stævne i Pinsen. Vi tør desværre ikke 
satse på, at der vil blive muligt at gennemføre, hvis 
forsamlingsforbuddet om at samles flere end 10 personer 
stadig vil være aktuelt på det tidspunkt.  
 

Mette 

8.  Klargøring af 
sommerfold til 
elevheste 

Vi mødes nogle stykker søndag d. 17/ 5 for at reparere hegn 
så folden kan blive klar til at elevhestene skal på 
sommergræs. 
 

Alle 

9.  Genåbning af 
rideskole 

Hvis vi får lov til at være mere end 10 personer åbner vi d. 11. 
maj. Der skal meldes hurtigt ud omkring retningslinjer. 
Handsker skal medbringes 
Egen pisk og hjelm 
Egen sprit 
Man skal forlade matriklen hurtigt og der må kun medbringes 
en hjælper pr. elev, hvor der er behov for det. 
Man må ikke komme, hvis man har feber eller er forkølelse. 
Der skal opsættes nyhedsbrev omkring dette. 
 

Mette 

10.  Ny mødedato Torsdag d. 28. maj kl. 19 hos Knud 
 

 

 


