REFERAT AF BLIS BESTYRELSESMØDE 15.6.2020

Ad 1) Alle fremmødt
Ad 2) Referat af møde 19.5 godkendt. Lene sender det til Trine, så det kommer på hjemmesiden.
Ad 3) Dagsorden godkendt med følgende nye punkter under evt:
14a) Nyt fra aktvitetsudvalget
14b) Lyserød Lørdag (LL)

Ad 4) ØKONOMI
- Regnskabet 2019 er ikke revideret endnu, men klubben har fået udbetalt kommunalt tilskud på ca. 6000,baseret på medlemstal 2019.
- Pga manglende bankadgang er det kontantbeløb, som dukkede op efter LL ikke sat i banken endnu.
- Det samme mht refundering af kasseudlæg ved Bent
- Forhåbentlig er der snart bankadgang, idet banken har rettet fejl ifm proceduren om oprettelse af
bankadgang. Ved mødet underskrev alle medlemmer et dokument, som Louise vil aflevere i banken,
hvorefter bankadgangen skulle være på plads. Online oprettelse af en mobile pay konto for klubben skulle
herefter kunne lade sig gøre før vores første planlagte stævne sidst på sommeren – Louise vil se på dette.
- Kontingentindbetaling – der er nu flere, der har betalt (36) end ikke betalt (24). Lene og Bent ser videre på
det.
5. BØRNEATTESTER
Børneattester må være modtaget hos Aktivgribskov, for ellers kunne vi ikke få udbetalt tilskud iflg. Stine
tidl. formand.
6. STÆVNEPLANER
Aktivitetsudvalget har planlagt:
- fredag 14/8 aften. Sløjfespring aften. C&C er informeret, da de ofte deltager.
- lørdag 12/9. Dressur med klubmesterskab.
Begge stævner er godkendt af distriktet men ikke af drf. Men vi regner med at det er en formalitet.
7. KLUBTØJ
Ida har talt med Shop Freka om mulighederne. Der bliver et udvalg af 10 stykker tøj i farverne mørkeblå og
grå med orange skrift, som er vores klubfarve. Der bliver forskellige modeller og faconer af bluser og et
enkelt par jogging bukser.
ShopFreka skal bruge vores logo (Louise spørger om den grafiker, der lavede LL plakater har et digitalt
liggende, som han kan dele) og vi skal betale 1500,- i oprettelsesgebyr hos ShopFreka. Det kræver
bankadgang, som forhåbentlig kommer snarest.

8. VEDLIGEHOLD AF RIDEHUSSPEJLE OG SEKRETARIATSVOGN
Flemming har repareret spejlet i ridehuset. Regningen er ikke betalt til forfaldsdato, da vi ikke har haft
bankadgang. Bent vil indbetale så snart der er adgang.
Flemming har givet tilbud på nødtørftig reparation af skurvognen/sekretariatsvogn. Et meget fint og
rimeligt tilbud, men bestyrelsen prioriterer ved nærmere eftertanke toiletforhold, da det er en
forudsætning for at afholde stævner, LL m.m. Lene vil orientere Flemming om dette, og høre om han evt. vil
hjælpe med tømrerarbejde ifm opsættelse af klubtoilet. Skulle det på et senere tidspunkt blive aktuelt med
istandsættelse af skurvognen, så nævner Louise, at vi skal huske at bede om et aflangt vindue så vidt muligt
i hele vognens længde, så springdommer kan se hele banen.

9. TRAFIKSPEJL
Louise vil spørge kommunen om dette. Hvis der ikke kan sættes spejle op, så kan man alternativt bede om
et hesteskilt. Det blev nævnt, at man som klub skal understrege, at selvom klubben har medvirket til at få
skiltet op, så er det naturligvis på rytters eget ansvar, at man krydser vejen.
10. OPDATERING AF HJEMMESIDE
Hjemmeside og facebookside er opdateret med de planer, der er trods corona-restriktioner.
11. KLUBTOILET
Tinna har undersøgt ift et muldtoilet og Hans ift et kværntoilet. De fortsætter researchen mht priser, hvad
der teknisk kan lade sig gøre og hvad der er lovligt/tilladt. Flemming kan bygge et ”skab” omkring toilettet
for 6-8000,- kr.

12. REFERAT PÅ HJEMMESIDE
Godkendte referater lægges fremover løbende på hjemmesiden.

13. TAKKEFOTO TIL DET GRØNNE HUS
Takkefoto for donation til gamesudstyr er sendt digitalt til Det Grønne Hus.

14. Evt
14a) NYT FRA AKTIVITETSUDVALGET
Udvalget for første gang den 14/6 – efter generalforsamling og coronakarantæne.
- Det blev besluttet ikke at vælge en formand, men være en flad struktur.
- Det blev besluttet ikke at afholde det planlagte dressurstævne den 21/6, da retningslinjerne for
smitteforebyggelse ikke er tydelige, og vi ikke har hands on erfaring med dette. Vi håber hen over
sommeren at blive klogere på dette – bl.a. ved at tage ud og se, hvordan andre klubber gør, og derved være
klædt på til vores egne DRF stævner (se punkt 6)
- Det blev besluttet ikke at lave ridelejr pga corona, men i stedet afholde ca. fem ”sommeraktivitetsdage”
henover sommerferien. Hver dag har en formiddagsaktivitet, frokost og en eftermiddagsaktivitet. Udvalget
arbejder på at lave aftaler med undervisere, og deler programmet så snart det ligger fast. Prisen pr dag

bliver 50,- kr - og evt. 50,- ekstra for fælles pizza.
(På dagens bestyrelsesmøde blev det besluttet, at hvis enkelte aktiviteter bliver lidt dyrere er det ok for
bestyrelsen, at der ydes et lille tilskud fra klubben til disse).

14b) LYSERØD LØRDAG
Louise fortalte, at der havde været ”kick off møde” i lørdags online fra hele landet, som hun og Birgitte
deltog i. Emner var: I tilfælde af stadig restriktioner, hvad gør vi så? Ideer til dagen som ringridning på cykel.
I år kunne vi kombinere optakten i de to byer med nogle aktiviteter som f.eks. kæphesteridning i byerne, og
de som vinder, rider finale på BLIS.
14c) Yderligere under evt: Tinna foreslog, at man i efteråret lavede lidt reklame på Facebook for, at vi kan
tilbyde games- og evt. springundervisning. Et par små videoer lagt op…
15. NÆSTE MØDE
Tirsdag 4/8 kl 19 på BLIS. Hans tager kage med
Punkter til næste møde er:
Fremmødte
Godkendelse af referat
Godkendelse af dagsorden
Siden sidst - Louise
ØKONOMI
- regnskab revideret - Bent
- bankadgang - Louise
- LL kontantoverskud i banken - Bent
- refusion af kasseudlæg til Bent - Bent
- mobile pay – Louise
- kontingentindbetaling – Bent og Lene
- ridehusspejl regning betalt - Bent
STÆVNE
Hvor langt er aktivitetsudvalget med forberedelser til sløjfespringstævne 14/8: Dommer, frivillige,
sponsorgaver/sløjfer, toiletadgang, covid-19 restriktioner, antal starter o.s.v. – Tinna, Ida, Lene

KLUBTØJ
- digitalt logo fra LL plakat grafiker – Louise
- bankadgang som forudsætning for oprettelsesgebyr på 1500,- kr. hos ShopFreka
TRAFIKSPEJL/HESTESKILT
- Louise

KLUBTOILET
-Tinna og Hans
SOMMERAKTIVITETSDAGENE
Hvordan gik de? Lille tilskud fra klubben nødvendigt? Ida, Tinna, Lene
MØNTUR
- Louise
LYSERØD LØRDAG
- Louise

