Dagsorden til bestyrelsesmøde
Sønderborg Rideklub
den 17/6 2014 kl. 18:10 – 19:30
Deltagere:
Lotte Marek Esbjerg
Inge Tylvad Andersen
Nicole Auerbach Hansen
Anette Holm Madsen
Joan Andersen
Ulrik Kastrup
Chinett Lauridsen
Christina Dyhr Hummelsberger

Fraværende:
Torben Jørgensen

Referent:
Inge Tylvad Andersen

Dagsorden

Punkt til
I=info
D=drøftelse
B=beslutning

1. Drift
Status på møder med kommune og Ridecenter: Vi har aftalt med kommunen og ridecenteret at centeret søger momsfrihed mens huslejen hævet til 48.250 kr. Dette vil
dermed ikke påvirke lokaletilskudet. Centeret vil bruge pengene til vedligehold. Vi ser
også på om vores aktivitetstimer er steget og om der burde være noget lokaletilskud
på laden (det får vi ikke i dag).

I

Møde med bank: Banken var glade for at vi nu har overskud. Vi har aftalt med dem
at 100.000 tages af kassekrediten og omlægges til et lån med samme rente. Fra d.
1/1 2015 starter vi afbetaling af lån med 3500 kr. pr. mdr.

I

Møde med Memberlink: Lotte og Inge har være til møde med Memberlink. De tilbyder en hejmmeside/medlemsregister/regnskabsystem i et hvor det er muligt at tilmelde klubben og betale med dankort. Alle medlemmer opretter sig med et login og kan
se deres egen side (konto og aktiviteter). Der kan laves kalender til underviserne. Det
vil afløse vores hjemmeside, vores regnskabsystem og kan også erstatte det vi i dag
bruger facebook til. Der kan laves væg på samme måde som facebook og der udkommer snart app. Alle medlemmer vil kunne gå ind og se hvad de selv er tilmeldt (f,eks.
Boks, hø, spring, fold osv.) dette vil koste ca. 4000 kr. om året og vil erstatte economic 5535 og one.com (135kr) samt pbs på ca. 10.000 om året. Der vil dog være
en omkostning til nets på 3500 om året. Dvs i alt 7.500 mod før 16.000. og vi vil få
en del flere muligheder.

D

10-turskort: I 2013 fik vi 377.325,88 i lokaletilskud. Hvis vi f.eks. får 10 medlemmer
mere over 24 år vil det være faldet til 359.977,57. Dvs. et fald på ca. 17.000. Deres
medlemskab vil være 3000 og hvis de så køber over fem 10-turskort om året, vil vi
ikke tabe penge på dem. Formanden forslår, at vi gør det og sætter prisen for et 10turs kort til 400 kr. samt hæver facilitetsafgift til 40 kr. pr gang.

B

Punktet er vedtaget uden yderligere kommentar. Lotte og Inge finder metode alt efter
hvad memberlink kan.
2. Foderrum
Der er lige nu 12 der gerne vil have en spand og 11 der gerne vil have to spande. Det
bliver 34 spande. Der kan ikke være mere end 28 spande. Der er 25 heste, der gerne
skulle være plads tiil foder til. Vi tilbyder en spand pr. hest og undersøger hvad bru-

B
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gerne mener om dette. Inge laver opslag.
3. Retssag.
Intet nyt.
4. Fra udvalgene
Sportsudvalg:
Springstævne er aflyst. For få tilmeldinger. Der laves propositioner til indendørs stævne i november. Stævnet bliver fredag, lørdag og søndag incl. SØR cup. Der bliver
sendt invitation til Ask samt Schou og Schoubo. Anette tager kontakt til dressurudvalg
for at lave kursus med Trine Mittag Jensen
Vedligeholdelsesudvalg:
Intet nyt
Ungdomsudvalg:
Intet nyt
Rengøringsudvalg:
Intet nyt
Aktivitetsudvalg:
Intet nyt
Elevskoleudvalg:
Vi har købt en ny pony (Luna). SØR’s venner har ligeledes købt en pony (Sprut) til
elevskolen Vi har desuden en pony på prøve (indianer hesten). Æslet er her kun midlertidigt.
Cafeterieudvalg:
Joans mor er indtrådt i udvalget og er gået i gang med en gennemgribende systematisering af køkkenet.
5. Evt.
Ingen punkter
6.. Næste møde er tirsdag d. 5/8 kl. 18.10
Husk OK
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