Bestyrelsesmøde 19. april 2021
Til stede: Cecilie Stensgaard, Kirstine Quaade, Lena Hedemann, Heidi Bickham, Camilla
Wahl Bach, Emma Lemmer

Bank og fornyelse af CVR nummer
Kirstine vil forny CVR nummer og Lena kontakter banken angående nem-id og
kontaktperson. Lena ændrer også vores dankort.

Generalforsamling
På grund af Covid-19 har vi udskudt vores generalforsamling fra Februar. Vi synes at der nu
er åbnet op for at vi kan samles til en generalforsamling forsvarligt.
Derfor inviterer vi til generalforsamling tirsdag den 11. maj klokken 19.00 ved den store
ridebane.
Tilmelding er nødvendig på grund af Covid-19.
Emma laver invitation til generalforsamlingen.
Heidi Bickam formand - er ikke på valg
Lena Hedemann medlem - er ikke på valg
Kirstine Quaade sekretær - er ikke på valg
Cecilie Stensgaard kassér - er på valg, genopstiller
Emma Lemmer Jørgensen - er på valg
Mette Thuesen - er ikke på valg
Camilla Wahl Bach - er på valg, genopstiller

Aktiviteter
Vi afventer stadig lempelse af restriktioner så vi kan genoptage aktiviteter. Men vi har planer
om at genoptage HTW og overnatninger som vi har haft tidligere.

Sidste nyt
Vi har i rideskolen fået 8 nye elever efter påske. Elevholdene er fyldte og der er åbnet op for
nye opstaldere. Elevholdene kører fortsat undervisningen udendørs og heldigvis begynder
vejret at være med os.
Vi har i starten af 2021 haft 2 tegnekonkurrencer, hvor der har været over 50 deltagende så
det har været en stor succes.
Rideklubben har valgt ikke at ansøge D-stævner i år. Vi regner dog med at afholde et
E-stævne vi skylder fra december til vores elevryttere.

Vi har fået ny bund på den lille udendørs ridebane og i det store ridehus.

Arbejdsdag
Der er ønsker om følgende opgaver:
- Vakse hvidt hegn
- Pudse spejle
- Vaske barriere i ridehallerne
- Vaske vinduer i staldene
Lena og Kirstine vil stå for at lave dato og uddelegere opgaver.

