Dagsorden til bestyrelsesmøde
Sønderborg Rideklub
den 7/11 2013 kl. 16:00 – 17:30
Deltagere:
Lotte Marek Esbjerg
Inge Tylvad Andersen
Nicole Auerbach Hansen
Anette Holm Madsen
Joan Andersen
Torben Jørgensen
Ulrik Kastrup

Fraværende:

Referent:
Inge Tylvad Andersen

Dagsorden
1. Løsdriftstald – Nicole har om p.t. opgivet tanker løsdriftsstald. Hvis andre er interesseret
kontakt venligst Nicole.
2. Miljø. Presenning kommer på mødding i weekenden. Møddingen skal derefter være tildækket hele tiden.
3. Retssag. Intet nyt.
4. Fra udvalgene
Sportsudvalg: Der arbejdes videre med springkursus med Søren Knudsen. TD til kommende
stævner er betalt. Vi sender nogen til kursus til stævnetilrettelæggelse. D. 23. og 24-Cstævne, 30 kursus med Vibeke Degn, 21/12 klubstævne, klubstævne 18.og 19. januar, 22.
23. februar og 29. og 30 marts. Der mangler folk i springudvalget (2 stk.)
Vedligeholdelsesudvalg: 30. november er der arbejdsdag. Oprydning i stald,. Snakket med
ridecenter - vil betalte halvdelen af belægningssten over til fold 1.
Bogføringsudvalg: Der er ryddet op i debitorliste og vi har rykket alle der skylder. Vi regner
med bogføring er færdig først i januar så det kan komme til revisor i god tid.
Ungdomsudvalg: Der holdes møde i næste uge om julestævnet. Halloween var stor succes,
der var 43 til middag og der var mange deltagere fra elevskolen.
Rengøringsudvalg: Annette får lavet weekendplan inden næste bestyrelsesmøde.
Aktivitetsudvalg: Mandag d. 25/11 kommer Magnetfeltet.dk og holder foredrag om magnetsmykker. Vi forsøger at finde en der kan sælge kaffe og kage.
5. Indkommende forslag.
Der forslås at udvide præmieringen af klubbens medlemmer, så den også kommer bredden til
gode. Således at klubben uddeler klubmesterskab ved D-stævner til ryttere der kun har startet D-stævne. Forslaget er vedtaget. Det vil ikke være et krav at rytteren kun starter Dstævner men kun point fra D-stævner tæller.
Der forslås at det skal ikke skal være tilladt at opbevare nogen former for foder i sadelrummene, evt godbidder/æbler/gulerødder/rugbrød skal opbevares i enten aflukket striglekasse eller
forsvarlig beholder af fast plast, så musene ikke kan komme i det. På den måde har musene
ikke noget at spise, og vil ikke længere finde stedet attraktivt. Folk må enten opbevare foderet
i det dertil indrettede foderrum eller have det hjemme! Desuden forslås det, at vi afholder en
dag, hvor samtlige skabe skal tømmes/ryddes, så vi kan få bund i det hele og få det hele gjort
ordenligt rent - derefter skal der lægges musegift ud. Forslaget er ikke vedtaget. Bestyrelsen mener det bliver for svært at håndhæve og at det bliver for svært at samle alle til rengøring i sadelrummet den samme dag. Vi anmoder dog om at der ikke opbevares foder i sadelrummet som der kan komme mus i og vi vil lægge gift ud.
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6. Evt.
Hunde: Der er igen en opstalder der får en advarsel ang. løse hunde.
Mangel på grebe og trillebører – Vedligeholdelsesudvalget reparerer den der er i stykker og
køber 2 alm. trillebøre. Vi køber flere plastgrebe og anmoder om ikke at grave for dybt med
dem. Det får dem til at knække
Huller i vejen: Vi fylder granit i igen. Gerne inden stævne.
12. Næste møde
16/1 2014 – hvor vi sætter økonomi på dagsordenen.
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