Dagsorden til bestyrelsesmøde
Sønderborg Rideklub
den 18/11 2014 kl. 19:00 – 20:30
Deltagere:
Lotte Marek Esbjerg
Inge Tylvad Andersen
Nicole Auerbach Hansen
Anette Holm Madsen
Ulrik Kastrup
Christina Dyhr Hummelsberger
Torben Jørgensen
Joan Andersen

Fraværende:
Inge Tylvad Andersen

Referent:

Dagsorden

Punkt til
I=info
D=drøftelse
B=beslutning

1. Drift

20 m2 meter knust beton på – Nicole har kontakt – er der undersøgt priser for dette?
Hvad er status på rullen til møddingen?
Møde med Memberlink: Vi afprøver memberlink i december med henblik på at opstarte brug af det i januar
10-turskort: Er der lavet et system?

D
I
I
D
B

Ridecenteret laver ansøgning til kommunen om at få tilskud til eller betalt for nye lysstofrør

I

2020 – hvor sikre er vi på at vi lever op til reglerne for opstaldning af heste
og hvordan skal vi evt. få der undersøgt?

D

Status på og plan for køb af trailer
2. Vision og frivillighedsstrategi

B

(Inge: Jeg forslår at tager en aften og laver en vision for klubben samt en frivillighedsstrategi. Jeg kan lave oplæg til en proces og et udkast til en frivillighedsstrategi - målet er at være tydelig på hvilken klub vi gerne vil være og hvordan vi skal gøre frivillighed mere attraktivt.) Håber I vil være med.
2. Foderrum

D

Spandene koster 100 kr. stykket. Vi kan måske forhandle prisen. Vi skal have lavet ny
plan.
3. Retssag.
Intet nyt.

B

4. Fra udvalgene

I

Sportsudvalg:
op
Ungdomsudvalg:
Rengøringsudvalg:
B
Aktivitetsudvalg:
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Vi afholder julestævne for hele klubben d. 14/12. Der er brug for nogen der kan tage
cafeteriet. Jette kan ikke.
Der er bestilt et arrangement ved DRF som hedder Korrekt dressurridning - spændende temaaften i jeres klub En spændende temaaften. ”Med udgangspunkt i en film om
korrekt dressurridning giver vi nu klubberne mulighed for at arrangere en anderledes
og lærerig temaaften for medlemmerne.” Dato følger. Det koster 500 kr. Vi kan tilbyde det til medlemmerne gratis eller tage et mindre beløb for deltagelse.
Elevskoleudvalg:
(Inge: Jeg forslår at vi laver en strategi for elevskolen. Stratgien kan laves af underviserne og godkendes af bestyrelsen)
Cafeterieudvalg:
Jette som er Lisas mor har meldt sig som medansvarlig forcafteriet sammen med Trine

B

B

I

Vedligeholdelsesudvalg
5. Evt.
Lukning af cafeteriet – (Inge: Jeg mener ikke, at vi kan lukke cafeteriet, fordi nogle få opfører
sig dårligt. Det kan vi ikke straffe alle for. Jeg forslår at vi kommunikere ud af enkelte kan blive
lukket ude derfra.)

6.. Næste møde er tirsdag d.
På næste møde vil Inge fortælle om DRF’s vision 2020
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