Bestyrelsesmøde d 10 juni 2020
Sted: Inger Skov
Fremmødte: Inger, Cecilie, Helene W, Anja, Maja

1: Godkendelse af sidste referat:
Godkendt.
Vi følger op på punkter under evt.
2: Formand Malene går af d.d.
Se noter!
De nye titler udsendes i høring. Indsigelser skal være bestyrelsen i hænde inden 24 juni.
Facebook-opslag samme aften
3: Gennemgang af Retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og DRF
Robert Ørsted har været inde over sidelinjen, da distanceudvalget havde møde tirsdag aften.
Vi diskuterer budget, regnskab og generelt økonomi. Vi er enige om at det overskud Rom Ridtet har, netop
skal bruges til at sætte gang i ridtene i år.
Vi kører Rom Ridtet!! Dog på betingelse af at forbuddet bliver hævet til 100 personer
Vi har læst de gældende retningslinjer, og holder os opdateret! Vi håber at forsamlingsforbuddet bliver
hævet til 100!

Vi går videre til punkt 5
5: Rom Ridtet
Behovet for hjælpere gennemgået. Der noteres op for lørdag og søndag
Corona-regler skal tydeligt præciseres både før og på pladsen. Forbehold for afholdelse af stævnet skal også
være tydeligt. Deltagelse i stævnet skal være på eget ansvar! Hvis der er sygdom i hjemmet, eller familie, holder man
sig hjemme
Ruteopsætning tirsdag og onsdag. Der søges ikke hjælpere til ruteopsætning.

DER SØGES HJÆLP TIL OPRYDNING SØNDAG!!!!

4: Afholdte og kommende træninger
1 agility-træning afholdt. Få deltagere, en del børn. Igen en hyggelig aften
Derudover har der været online Corona ridt som medlemmerne selv har deltaget i

Kommende træninger: Der diskuteres hvordan vi afholder træninger fremover. Hvor og hvor ofte.
Vores fokus kommer det næste stykke tid til at være meget på Rom Ridtet, så der kommer sikkert ikke til at
være noget fast – men når overskuddet og tiden er der! Det vil blive slået op på vores Facebook-side

Sommerhestefest d 25 juli!! Dato på Facebook-begivenhed skrevet forkert. Er nu rettet
6: TREC-stævner
Afholdes stadig d 30 august og et finalestævne i september (19 eller 20)! Begge stævner bliver
afholdt på Stald Sønderbygaard

DER SØGES HJÆLPERE!! Kontakt Helene Wengel eller Anja Sørensen..
7: Opfølgning fra sidste møde
Rideruter skal tjekkes inden Rom Ridtet. Især i starten af skoven. Henriette og familie har været i
gang
TRECbanen. Malene og Henriette har haft møde med arbejdsmanden. De vil gå i gang og vi venter
at høre mere fra skoven. Vi skal stadig være med indover når der skal ”finpudses”!

Evt.:
Orienteringsridt:

Vi vil gerne vente til efter sommeren. Fået oplæg fra Iben Bloch

Præsentationsrunden er ved at gå i stå. Vi opfinder en ny runde med ”Vis mig din pony”
The Big 5! Konkurrence fra 1 juli til 31/12
Præcision af regler for Facebook-gruppen.

Næste møde d 5 august

