
Bestyrrelsesmøde d.02. november 2020 

Kommunemøde:                                                                                                                                                             

Iben og Helle deltog i mødet med folkeoplysningsudvalget, som vedrørte aktivitets timerne i klubben.  

Bestyrrelsesmedlemmer som   er aktive medlemmer kan vi søge samme tilskud som for unge under 21 år.  

Oprydningsdag evaluering:                                                                                                                                           

Bom vognen kan ikke holde til at bære alle bomme 24-7. Michael vil lave bøjler i det bagerste springrum til 

bomme. Springrummet ude er ryddet op samt den lille rytterstue. Vi mangler al køre brandfarligt på 

produkten.  Dommertårne blev gjort fint rent. 

Evaluering af sidste stævne:                                                                                                                                  

Stævnet gik rigtig godt, der var god hjælp til alle der momentvis glemte Corona reglerne.  Der skal laves 

oversigter over zone indelingen, så man nemt kan informere sig om hvor man kan opholde sig.  Vi skal 

hjælpe hinanden med ikke at være for mange i ridehusene, det er ok at vi siger det. Hvis folk skal uden om 

og ind på tilskuerbarieren er vi nød til at have lys ude ved springbanen. 

Før næste stævne skal vi have en snak med politiet for at sikre at vi afholder de næste stævner på en 

acceptabel Corona måde. 

Til springstævnet skal der laves planer omkring zoner og hvor mange hjælper en deltager må have med.  

Forespørgsel om spring kan være fast i det lille ridehus:                                                                                            

Vi fastholder at der skiftevis er spring i det lille og det store ridehus          

Skilte og sponsorater:                                                                                                                                                  

Flere skilt skal tages ned, Helle tager fat i Bettina M vedr. skilte, Christina tager fat i Kim vedr. skilte.   Vi 

afholder en aften hvor Henrik Bang fra Apus bliver inviteret samt sponsor- og sportsudvalget samt Joan 

Mortensen og Maria eller hendes mand. Linda sætter en dato. 

Brug af headset når der undervises:                                                                                                                               

Vi skal have lavet et opslag om brug af headset og fra hvornår det skal tages i brug. Christina laver et 

opslag. 

Vindue i saddelrummet:                                                                                                                                              

Gitte tager fat i Michael Larsen for at høre hvad det koster at få skiftet vinduet.     

Rengøring pr 1.1.21:                                                                                                                                                        

Der er forslag om at vi fremover bruger et profesionelt rengøringsfirma. Christina finder ud af hvilke 

muligheder der er.  

Bordet rund:                                                     


