Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 22-06-2020 i cafeteriet, Karlslundegården:
Deltagere: Brenda, Signe, Nicole, Linda, Michalah, Christina
Afbud: Pia
_____________________________________________________________________
Referat fra d. 16-01-2020 blev fulgt op og underskrevet.
Dagsorden blev godkendt og gennemgået. Ingen nye meddelelser fra formanden.
Status på økonomi/bank: Vi har stadig for store udgifter i forhold til indtægter og skal passe
meget på kassebeholdningen. Lokaletilskud fra Greve kommune er faldende, vi har dog modtaget
et lille, tiltrængt tilskud i år. Vi kan desværre ikke forvente store udbetalinger som tidligere. De nye
regler for lokaletilskud er endnu meget nye og diffuse (og kan være svære at dokumentere). Vi
afventer stadig mere præcise regler, dog skal det fremover kunne dokumenteres, om
medlemmerne er over/under 25 år og bosiddende i Greve Kommune.
For at få udgifter og indtægter til at gå i 0 SKAL et budgetteret overskud på ca. kr. 40.000 fra
stævner og øvrige aktiviteter kunne hentes ind i løbet af året.
Der er nyligt indkøbt rosetter for ca. kr. 7.000 til hele året. Der skal også ultimo året indkøbes div.
dækkener med broderier. Kasserer ønsker et bedre overblik, så hun ikke pludselig ”ud af det blå”
modtager utilsigtede fakturaer på indkøbte ting fra stævneudvalget, som klubkassen ikke kan
honorere. Når nye ting indkøbes, skal det budgetteret overskud fra aktiviteter tilsvarende øges ellers hænger økonomien ikke sammen.
Der skal investeres i en ny, trådløs router til brug for klubbens lydanlæg (i stedet for fastnetkabel).
Signe/Brenda ser på mulighederne, evt. et helt nyt abonnement såfremt det gl. ikke kan
ændres/fornys med trådløs router.
Status fra stævneudvalget:
Weekendens stævner har givet et lille overskud. D-stævnet d. 18.-19. juni har givet et overskud på
ca. kr. 4.000, C-stævnet d. 20.-21. juni et lille overskud på ca. kr. 1.000.
Der er masser af nye stævner på programmet. Bestyrelsen savner stadig at få tilsendt referater fra
stævneudvalget, inkl. hurtigere udmelding om godkendte stævnedatoer. Kasserer skal ligeledes (jf.
status på økonomi) tages med på råd ved indkøb af div. stævneudstyr/-tilbehør.
Bestyrelsen får en del forespørgsler fra medlemmer, som har ”hørt” et-eller-andet, desværre kan
bestyrelsen ikke altid svare, da vi netop ikke ved besked.
Nye stævnedatoer på programmet:
D. 2. juli KAR AFTEN C-stævne i dressur (pony)
D. 9. juli KAR AFTEN C-stævne i dressur (hest)
D. 16. juli KAR AFTEN C-stævne i dressur (pony)
D. 19. juli KAR endags B-stævne i dressur (pony) AFLYST
D. 23. juli KAR C-stævne i dressur (hest)
D. 26. juli KAR endags B-stævne i dressur (pony)
D. 30. - 31. juli C-stævne i dressur (hest)
D. 30. juli - 2. august B-stævne i dressur (pony).
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KAR får som altid brug for masser af frivillige hænder - og håber naturligvis på masser af
opbakning og hjælp fra klubbens medlemmer og andre frivillige, som vil bidrage til at støtte
klubben. Der er (ultimo december) søgt om afholdelse af klubmesterskab.
Der serveres som udgangspunkt ikke mad i Café KAR til sommerens kommende stævner grundet
Corona - kun salg af drikkevarer. Til B-stævner vil man dog få mulighed for at forudbestille div.
mad, nærmere info. følger fra stævneudvalget.
Status på aktivitetsudvalget:
Bestyrelsen bød velkommen til vores nye aktivitetsudvalg bestående af Caroline Nielsen og Cecilie
Larsen, som blev sat ind i klubbens forretningsorden og handlingsplan. Caroline og Cecilie er fulde
af gode ideer, vi glæder os meget til at få nye input og aktiviteter i klubben. Det nye aktivitetsudvalg
har ”overtaget” styringen af miljøtrænings-kursus med Kristian Madsen, som er booket til søndag
d. 6. september. Nærmere info. følger.
Caroline og Cecilie refererer direkte til bestyrelsen på KAR mailen, som herefter (hvis økonomien
ser fornuftig ud), kan godkende forslagene. Der skal altid søges om tilladelse for brugen af
faciliteter hos gårdejer inkl. godkendelse af dato.
Status på mails fra medlemmer og omverden: KAR har fået ny stævnemail. Alle henvendelser,
forespørgsler og andet information vedr. stævner skal fremover rettes/videresendes direkte til
stævnemailen: karstaevneudvalg@mail.com.
Signe kigger på mails vedr. opdatering af mobilepay.
Status på klubbens hjemmeside: Intet at bemærke. Hjemmesiden tilrettes løbende med relevant
info.
Øvrige drøftelser: Bestyrelsen bød velkommen til klubbens nye suppleant Christina Remmer von
Barner og introducerede hende for bestyrelsens arbejde og opgavefordelinger. Vi glæder os til
samarbejdet med Christina.
Drøftelse af lejekontrakt: Vi skal inden længe have drøftet en opdateret lejekontrakt med gårdejer
inkl. dertil hørende forsikringer.
Forsikringer: Status er lige nu, at klubben alene har tegnet / hæfter for en løsøre- og
erhvervsforsikring, som koster klubben ca. 8.000 kr. årligt. Vi har undersøgt, hvad forsikringen
dækker. Det kan f.eks. være salg af dårlige pompritter, et medlem, der glider på gulvet og kommer
til skade, ødelagt inventar m.v. Hvis klubbens inventar f.eks. hærges, er det klubbens ansvar og
forsikring, der dækker. Der er ikke tegnet indbosforsikring af hverken klubben eller gårdejer.
Redigering af handlingsplan til brug for aktiviteter: Linda tilretter handlingsplanen med nye
tilføjelser. Til brug for den årlige ansøgning om lokaletilskud vedr. klubbens aktiviteter er det vigtigt
at kende deltagende medlemmers alder (over/under 25) og om medlemmet er bosiddende i Greve
Kommune. Linda sørger for at Caroline og Cecilie får tilsendt den nye handlingsplan pr. mail.
Eventuelt: Ingen punkter.
Ny dato for næste bestyrelsesmøde: Onsdag d. 26. august kl. 17.30
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