Styrelsemöte VBR

söndag 1 november 2020

Närvarande: Susanne Elmtoft, Linda Nyström, Linda Ekehage, Göran Tellner, Anna
Matsson, Bodil Lilja, Helena Gustafsson Frånvarande: Kurt Sjöberg, Daniel Lindell,
Claes Rosenau
1 Till justerare valdes Susanne och Linda E
2 Föregående protokoll lästes och lades till handlingarna
3 Ridskolerapport och planerade aktiviteter
Oförändrat i personalgruppen. En ny tjänst som ridlärare ska annonseras. Viktoria är
sjukskriven till den 15/11 Nya hästarna är nu inne i verksamheten. Windy är halt,
Engelbrekt ser inte ok ut efter sin hälta, Cairo står i Helsingborg med kolik,
ytterligare en häst har kolik i kväll.
202 uppsittningar i veckan, många elever vill rida flera gånger i veckan.
Glimtändare är bytta på alla lysrör i stora ridhuset.
Länstyrelsen kräver nya ritningar på skjutdörrar till boxarna i gäststallet.
Det har varit ridskole-DM tre ekipage representerade VBR, tre gick till omhoppning.
Alla skötte sig mycket bra och Sally Johansson tog hem vinsten.
Gula villan håller nu på att rivas
4 US rapport
Det har varit spökrunda. Elin har varit på hästkunskapstävling med tre ungdomar
som var med och tävlade.
5 Ekonomirapport
Ingen ekonomirapport
6 Hur påverkas VBR av corona
Vi ska söka bidrag eftersom corona påverkar att vi tappar ekonomiskt
7 Inkomna skrivelser
Det har kommit in en skrivelse som gäller ridskolan- Anna svarar på denna.
8 Framtida investeringar
Bidrag ska sökas för nybyggnad av servering. Hinderboden planeras fortfarande.
Landsbygdsbidrag ska sökas för att modernisera anläggningen i den gruppen ingår
Linda Ekehage, Anna Matsson, Kurt Sjöberg och Helena Gustafsson
9 VBR 70 år
Ryttargala och öppet hus är skjutet på framtiden på grund av corona
10 Övriga frågor
Göran vill se över organisationstablån.
1
Anna önskar medarbetarsamtal och lönesamtal, datum bokas.
Bodil och Göran ska ta kontakt med Anders Andersson Maskin AB för sponsring.

Staket ska byggas för utsläpp mellan paddock och sjöbana. Önskemål om en extra
vattenkopp

