Dagsorden til bestyrelsesmøde
Sønderborg Rideklub
den 25/3 2014 kl. 17:30 – 19:00
Deltagere:
Lotte Marek Esbjerg
Inge Tylvad Andersen
Nicole Auerbach Hansen
Anette Holm Madsen
Joan Andersen
Torben Jørgensen
Ulrik Kastrup
Chinett Lauersen
Christina Dyhr Hummelsberger

Fraværende:

Referent:
Inge Tylvad Andersen

Dagsorden
1. Konstituering og velkommen til de nye
medlemmer af bestyrelsen
2. Økonomi
3. Samarbejde med opstalderne
/staldmøder
4. Fra udvalgene
5. Evt.
6. Næste møde

1. Konstituering og velkommen til de nye medlemmer af bestyrelsen
Christina og Chinett overtager aktivitetsudvalget.
Nicole sidder i stedet med det nyoprettede elevskoleudvalg
2. Økonomi
Udsættes til næste møde, hvor vi vil gå budgettet igennem.
3. Samarbejde med opstalderne/staldmøde
På generalforsamlingen blev der givet udtryk for ønske om et staldmøde. Vi vil derfor afholde
staldmøde d. 8/4 kl. 18.00 hvor vi vil invitere alle opstaldere til aftensmad. Emner til staldmødet er:
Oprydning og rengøring, hønet, stævner, foderrum, folde, lukketider, trailerparkering, rengørelse af stalden, arbejdsdage, privatfolde.
4. Fra udvalgene
Aktivitetsudvalg: forslag om kursus med Hasse Hoffmann, Kursus med Silje Bakken, Tailermade, der arbejdes ligeledes med et springkursus,
Sportsudvalg: Indberettet TD fra springstævne, C og D springstævne prøver at starte fredag
aften. SØR mesterskab: Anette tager kontakt til Bianca og sætter det i gang.
Vedligeholdelsesudvalg: Vi mangler grebe og river samt istandsættelse af trille børene.
Torben tager sig af det. På første arbejdsdag skal der primært ses på folde. Vi må forvente
nogle omkostninger og sætter et budget på 10.000 til det. Udvalget har bedt om chikaner fra
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materialegården således vi ikke får for meget fart på den nye vej (Torben). Vi vil ophænge
askebære udenfor døren i stedet for spanden som bruges som skraldespand (Torben). Vi skal
også have skilte til vaskeplads (Inge), der mangler endnu 2 pæle til ridebanen (Torben).
Elevskole: VI arbejder forsat på at få et forældreudvalg, (går ikke så godt), Nicole og Inge
arrangerer et elevskole-medlemsmøde.
Ungdomsudvalg: Sine og Joan prøver igen at få nogle aktiviteter sat i gang. Joan føler det er
svært at samle udvalget
5 Evt. Der efterspørges 10-turs halkort (Inge regner på det), Ridefysioterapi – Chinett går
videre, har fundet ridefys. fra vejle som er interesseret. Der skulle være masser af kunder.
6 Næste møde 7/4 kl 17.30
n
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