Referat af BLIS bestyrelsesmøde den 19. maj 2020

Ad 1) Ingen afbud. Tilstede var: Bent, Hans, Louise, Tinna, Ida og Lene
Ad 2) Referatet fra sidste møde blev godkendt med følgende rettelser:
-Overskriften til pkt. 6 skal være ”bløde bomme” og ikke ”bløde domme”.
-Under pkt. 4 stod, at nye bestyrelsesmedlemmer skal have adgang til klubbens konto. Det er ikke
sandt. Iflg. vedtægterne er det kun formand og kasser, der har bankadgang.
Ad 3) Dagsordenen blev godkendt med følgende emner under ”eventuelt”:
a) Opdatering af hjemmeside
b) Toiletforhold på BLIS
c) Dele referater med klubbens medlemmer
Ad 4) ØKONOMI
-Pga. corona er der ikke bestilt tid til revision. Men kommunen skal bruge det reviderede regnskab
for at udbetale tilskud, så kasseren bestiller tid snarest. Kasseren vil lægge det reviderede
regnskab på Aktiv Gribskov snarest, da det er et krav for at få udbetalt kommunalt medlemstilskud.
Kommunens tilskud på 6095,- kr er på vej baseret på antal medlemmer pr 31/12 2019 under 25 år.

-Der står 26.000 kr. på kontoen pt, men der er en afventende regning på knap 5000,- for det
modtagne gamesudstyr. Kasseren vil snarest muligt få refunderet sit udlæg for dette af klubben.
-Kasseren oplyser, at der var 4000,- kr. i overskud på stævner sidste år. Det er et relativt lille
overskud, så kasseren vurderer, ar det skulle ikke være noget større problem, hvis vi ikke kan
holde lige så mange stævner i år som vi plejer.
Tinna oplyser, at aktivitetsudvalget arbejder på, at vi får et erstatningsstævne den 21/6 for det
aflyste stævne den 1/5. Hvis vi får det, så mister vi ikke noget. Vi afventer svar fra DRF, om vi får
tildelt den 21/6. Det afhænger naturligvis også af, om man overhovedet må afholde stævner til den
tid.
-Lene foreslår, at man kunne have i baghovedet at få en weekend eller flere i Det Grønne Telt, hvis
det senere på året viser sig, at vi mangler indtægter og hvis teltet genåbnes..…
-Der er dukket et overskud i kontanter fra Lyserød Lørdag 2019 op i en glemt kagedåse! Beløbet
på 1724,- kr. er overdraget fra Louise til Bent, som vil sætte det i banken. (Note: Af referat fra
tidligere bestyrelsesmøde fremgår det, at pengene vil blive brugt til udlæg ifm Lyserød Lørdag
2020)

Ad 5) BØRNEATTESTER
De to voksne, nye bestyrelsesmedlemmer, Tinna og Lene har været inde på e-boks og aktivere de
links, som skulle udløse børneattesterne. Louise vil kontakte AktivGribskov for adgang til at se, om
der mangler nogle børneattester.

Ad 6) BANKADGANG
-Ida kan ikke godkende på hjemmesiden, da hun er under 18 år. Men hun vil prøve igen- evt ringe
til banken. Iflg. Helle Furbo er dét, det eneste vi mangler.
-Louise vil undersøge muligheder for mobile pay.
-Til generalforsamling 2021 skal vi huske at foreslå at ændre vedtægterne således, at der kun skal
et bestyrelsesmedlem til (formand eller kasser) for at underskrive en udbetaling.

Ad 7) KONTINGENTINDBETALING 2020
-Lene følger op med Birgitte for forklaring til excel ark/medlemsliste med farvekoder, og rykker
derefter. Der gives ingen afslag pga tabte klubaktiviteter som følge af coronakrisen, men heller
ingen bøde for for sent indbetalt.

Ad 8) AKTIVITETSUDVALGET
Pga COVID-19 har aktivitetsudvalget ikke kunne afholde aktiviteter, og har heller ikke mødtes. Der
er derfor heller ikke valgt en formand endnu.
-Aktivitetsudvalget håber at kunne holde tre stævner i år. Men det afhænger selvfølgelig af,
hvornår der åbnes op for stævner, og om vi får de datoer, vi har bedt om i DRFs stævnekalender.
Datoerne, vi håber på, er: Dressurstævne 21/6 C-stævne og LD med trækker. Springstævne 15/8.
Dressurstævne med klubmesterskab 12/9.
Følgende aktiviteter er udskudt på ubestemt tid:
-Opstart af springundervisning, da der næppe er nok interesserede på BLIS til at oprette et hold,
og der ikke kan komme ryttere udefra pga corona.
- ”Rid for en dommer”. Men et par ryttere har redet online-stævne som er lidt ligesom rid for en
dommer
- Arbejdsdag særligt mhp oprydning ved stævneskurvognen og springudstyret.
- Kursus ved Louise.

Ad 9) KLUBTØJ
Ida og Tinna har fundet ”Shop Freka” som bl.a. Dansk Varmblods Forening bruger. Klubben skal
ikke ligge inde med et lager af klubtøj. Det enkelt medlem bestiller selv, betaler selv og modtager
selv. Det koster klubben 1500,- som et engangsbeløb og så kan klubmedlemmerne vælge mellem
10 produkter. Ida vil vælge 10 produkter fra hjemmesiden. Det blev besluttet, at Tinna og Ida går
videre med det og undersøger yderligere. Kim (Tinnas mand) er uddannet grafisk designer og vil
se på logoet. Klubbens farver er orange og sort. www.shopfreka.dk

Ad 10) VEDLIGEHOLD AF SPEJLRAMMER I RIDEHUS OG
STÆVNESEKRETARIAT/SKURVOGN
Ole og Birgitte havde gjort opmærksom på, at spejlet – som klubben tog med fra Bavnegården, da
den flyttede ind på Møllevejen – trænger til vedligehold.
Det blev besluttet, at bede Annas far, Flemming reparere det store spejl og tjekke de små spejle,
samt se på om sekratariatsvognen kan repareres eller bør udskiftes. Det gør Lene og vender
overslaget med de andre i bestyrelsen.

Ad 11) TRAFIKSPEJL
Der er et forslag om at søge kommunen om et (dobbelt) trafikspejl ved udkørslen fra Uglebrovej ud
på Vibelandsvej for øget sikkerhed for krydsende heste. Louise vil kontakte kommunen om dette.

Ad 12) STØTTE VIA OK BENZIN
Det er Louises erfaring fra hvad hun har hørt, at det ikke kan betale sig at søge støtte gennem OK
Benzin.

Ad 13) EVT.
a) Opdatering af hjemmeside: Hjemmesiden trænger til opdatering med aktiviteter. Der har ikke
været aktivitetsudvalgsmøde pga. corona. Lene og Trine vil snakke sammen om at lægge de
aktiviteter op, som vi ønsker at gennemføre hvis det er muligt. Louise foreslår at lægge links ind til
ridelejre, som anbefales af klubbens medlemmer.
b) Toiletforhold på BLIS: Der er et forslag om at opstille en slags udendørstoilet. Dette er især
vigtigt ifm. stævner, men også i hverdagen. Tinna og Hans vil undersøge yderligere især om
løsninger ifm. Veterantræffet og TimeWinder. Det tages med som punkt på næste møde. Det skal

afklares, hvad budgettet er og hvilke tekniske muligheder, der er.
c) Dele referater med klubbens medlemmer: Det blev besluttet, at bestyrelsesmødereferater
fremover lægges op på BLIS’ hjemmeside og der linkes til dette fra BLIS’ facebookside.
Sekretæren står for at videresende referat til Trine, webmaster, efter hvert møde – dog med ”et
mødes forsinkelse”, da referatet først skal godkendes på det næste møde.
d) Sponsorgaver: Det er frit for ethvert medlem at spørge, diskret og høfligt, i de butikker man
kommer i, om de vil sponsere gaver til vores stævner. Medlem, Pernille Bækgaard, har god
erfaring med dette og kan evt. spørges til råds om, hvordan man kan gøre det. Vi skal huske at
nævne sponsorer på hjemmesiden og facebookside.
e) Louise orienterer om at der har været et DRF repræsentantskabsmøde online med afstemning
om appeludvalg m.m. Det var mødet planlagt til den 18. april, som blev aflyst og erstattet af dette
onlinemøde.
f) Det meste af gamesudstyret er ankommet - det kommer i flere lots. Lene sørger for at sende et
”takkefoto” til Det Grønne Hus.
Ad 14) NÆSTE MØDE
Mandag 15/6 kl 19 på BLIS. Dagsorden er sendt ud samtidig med dette referat, da møderne ligger
så tæt. Nogen, der vil tage kaffe, kage, te med? � �
Punkter:
1.Afbud/tilstede
2.Godkendelse af referat fra sidst
3.Godkendelse af dagsorden – nye punkter?
4.Økonomi, herunder:
-Revideret regnskab sendes til AktivGribskov mht tilskud og lægges på hjemmesiden - Bent
-LL kontantoverskud i banken - Bent
-Kasser-udlæg refunderet - Bent
-Bankadgang & mobilepay – Louise
-Kontingentindbetaling - Lene
5.Børneattester – lavet og modtaget hos AktivGribskov?
6.Stævneplaner – Tinna/Ida/Lene
7.Klubtøj - Tinna/Ida
8.Vedligehold ridehusspejle & sekretariatsvogn – Lene

9.Trafikspejl - Louise
10.Opdatering hjemmeside – Lene
11.Toiletforhold – Tinna/Hans
12.Referater til hjemmeside – Lene
13.Takkefoto for gamesudstyr - Lene
14. Evt.
15. Næste møde – punkter, dato, tid, kaffe/kage?

