Dagsorden til bestyrelsesmøde
Sønderborg Rideklub
den 16/1 2014 kl. 16:00 – 17:30
Deltagere:
Lotte Marek Esbjerg
Inge Tylvad Andersen
Nicole Auerbach Hansen
Anette Holm Madsen
Joan Andersen
Ulrik Kastrup

Fraværende:
Torben Jørgensen

Referent:
Inge Tylvad Andersen

Dagsorden
1. Økonomi
Økonomien ser fornuftig ud og der er færre ubetalte regninger.
2. Miljø.
ITA undre sig over at der skulle ringe i presenningen hvis den ikke skal sættes fast og mener
ikke en ordning med dæk for at fastholde den er en holdbar løsning for personalet. Vi indhenter tilbud på at få sat presenningen fast på mødding.
3. Retssag.
Der efterspørges stadig div. Information fra sagsøgers sagfører. Dog er vi nok snart klar til
retten.
4. Fra udvalgene
Driftsudvalg: ITA forslår, at vi ikke ansætter en elevskoleleder. I stedet for at have en underviser og en der tager fredagen og er afløser – forslås det, at vi i stedet har en lille gruppe
af lidt mere ’voksne’, der tager fra 2 til 5 timer per uge. Det virker til, at de unge mennesker
vi ansætter til at undervise hver dag mister motivationen efter noget tid. Fordelen ved den
anden model er, at det er lettere at opretholde gejsten for nogle færre hold om ugen, og der
er mere fleksibilitet, når der er brug for afløsning. Forslaget vedtages af bestyrelsen.
ITA forslår, at vi ansætter en mere til at være i stalden – dog ikke fuldtid. Der er flere heste i
stalden og personalet har meget lidt tid til vedligeholdelsesopgaver som at rive, feje, feje edderkoppespind ned, køre mødding op osv. Vi vil gerne ansætte en fast på torsdage og fredage,
hvor der 2 uger ud af 3 er en af de fuldtidsansatte, der har fri som erstatning for en weekend.
Dermed bliver der en torsdag og fredag ca. en gang om måneden, hvor de er 3 i stalden og
kan få tid til lidt ekstra opgaver. Forslaget vedtages af bestyrelsen.
Der er mangel på grebe og trillebøre. Joan køber.
For at opretholde vores alkoholbevilling skal en der er tilknyttet foreningen have et næringsbrev. Dette kræver, at man har været på hygiejnekursus. Vi finder et medlem, der kan søge
næringsbrev i for klubben. Alternativt tager Inge på hygiejnekursus og søger næringsbrev.
Sportsudvalg: Vi har desværre stadig lidt svært ved, at få hjælp nok til stævnerne. Vi kan
kun tilbyde stævner, hvis vi hjælper hinanden med at gennemfører dem. Det er både sportsligt, sammenholdmæssigt og økonomisk vigtig for klubben, at vi gennemfører nogle gode
stævner. Vi får altid meget gode stævnerapporter. Det er dog til dels stadig de samme, der
levere det meste arbejdskraft til stævnerne. Vi må sætte fokus på, at det faktisk er sjovt, at
hjælpe hinanden med at skabe nogle gode stævner. Selvom vi hellere vil lade det være 100 %
frivillig, tager Nicole opgaven at minde dem, der er opstaldet på SØR og melder til stævner
om, at de er forpligtet til at levere 2 timers hjælp til stævnet for at kunne starte.
Vedligeholdelsesudvalg: Dette udvalg har tidligere givet udtryk for, at de vil tage opgaven
med at planlægge arbejdsdage et år frem i tiden, så vi bedre kan sætte kryds i kalenderen.
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Dette er endnu ikke gennemført. Inge forespørger udvalget om der kan arbejdes på dette.
Bogføringsudvalg:
Regnskab færdiggøres uge 4. Lotte tager kontakt til revisor. Der er generalforsamling d. 11/3
2014.
Ungdomsudvalg: Ingen emner
Rengøringsudvalg: Ingen emner
Aktivitetsudvalg: Ingen emner
5. Indkommende forslag.
Der er indkommet 2 forslag fra Bent Schultz. Det første er, at privatfoldene for samme pris
som gives i dag lejes for hele året. Bent mener, det vil ansporer lejerne til at passe godt på
folden, og at de godt selv kan vurderer om marken belastes således, at den ikke ødelægges.
Bestyrelsen mener, det er et fint forslag. Dog kan vi ikke på ubegrænset tid leje markerne til
de samme. Vi forslår, at markerne lejes fra maj til maj, og at der er ansøgning om at leje en
mark i april. Hvis der er flere ansøgninger end marker, må vi trække lod. Vi kan i det tilfælde
også se på, om der kan findes plads til flere marker. Forslaget er vedtaget med bestyrelsens begrænsning. Således kan marken kun lejes for et år af gangen og man kan ikke blive
garanteret, at man får marken året efter.
Andet forslag fra Bent er nogle ændringsforlag til opstaldningskontrakterne. De fleste forslag
er redaktionelle (ord og stavning). Bent forslår dog følgende ændring i punkt 8.
Den boks, der er anvist, er altid at betragte som midlertidig. Såfremt det vil være nødvendigt at flytte ejers
hest kan dette ikke ske uden forudgående aftale med ejer. da hestepensionen forbeholder sig ret til at rokerer
på hestene, hvis de ikke trives med deres sidekammerat/er. E j e r Opstalder kan ikke disponere over boksen, d.v.s den kan ikke udlejes/bruges af andre end den i nærværende aftale k o n t r a k t omtalte hest uden
forudgående aftale med udlejer.

Bestyrelsen ønsker ikke at ændre opstalder til ejer og opstaldningsstedet til udlejer, da det er
praksis at bruge de oprindelige ord i denne type kontrakter. Resten af forslagene vedtages.
Dog vil det ikke betyde at alle skal have nye kontrakter.
Denne ændring kan ikke vedtages af bestyrelsen. Vi bliver af driftsmæssige og trivselsmæssige årsager nød til, at kunne lade personalet ændrer på hvor hestene står, også selvom
det ikke i situationen kan lade sig gøre at få en aftale med ejer. Vi er dog enige om, at det
skal tilstræbes, kun at flytte heste efter aftale med ejer. Dette er også den praksis, der benyttes i dag.
Der er indkommet et forslag om at lave en detaljeret tidsplan over brug af lille hal. Bestyrelsen
nedstemmer forslaget med følgende begrundelse; Det bliver for rigidt, hvis vi skal have så
stram styring af faciliteterne. Denne regelstyring giver os kun lejelighed til at slå hinanden
oven i hovedet, hvis vi ikke overholder reglerne. Vi må i stedet skabe en kultur, hvor vi tager
hensyn til hinanden og hjælper hinanden. Bestyrelsen minder dog om, at den lille hal har et
tidsskema på nettet og at der er prioriteret ridning over løse heste og longering udenfor den
tid der er sat af til løse heste i hallen.
Det lader til at være et problem, at personalet bruge den lille hal til løse heste om formiddagen
i weekenden. Inge taler med personalet, om der kan findes en anden løsning. Ved afslutning
af stævnerne kan der hænges seddel op, hvor man kan booke sig ind, til at have hest løs i
hallen. Det er stævneansvarlig der hænge denne seddel op. Disse søndage aftner er løse heste
prioriteret over ridning. Dem der vil ride kan benytte den store hal.
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6. Evt.
Der er kommet forespørgsel om ormekur skal være så dyre. Vi minder om at personalet har
arbejde med at skaffe og distribuerer ormekurene. Derfor er prisen ikke nødvendigvis indkøbsprisen. Bestyrelsen mener ikke prisen er urimelig.
12. Næste møde: Den 10/2 2014 kl. 16.00
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