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
Torben Jørgensen
Ulrik Kastrup

Fraværende:

Referent:
Inge Tylvad Andersen

Dagsorden
1. Økonomi
Følgende er blevet forslået af ridecentert.
1. ridecenter søger om momsfritagelse
2. Sør bibeholder samme husleje på de kr. 48250
3. momsfritagelse frigør et større beløb som ridecenter kan/skal bruge til vedligeholdelse
4. ridecenter kan derfor overtage hele sørs indvendige vedligehold på nær stalde/bokse men incl alle
porte og også incl. veje og pladser.
5. ridecenter udnytter sørs refusionsordning og betaler hele regning for vedligehold.
6. (ridecenter betaler fuld faktura til håndværker – sør sender faktura ind til kommunen – i stedet for at
kommune afregner med sør,- så afregner kommunen med ridecenter). Via denne ordning vil en evt.
rengøring af fællesarealer med et rengøringsfirma også kunne finansers.
7. sør kan deltage i ridecentrets møder så begge parter får clearet vedr. de beslutninger der tages
omkr. vedligehold etc.
Forslag er enstemmig afvist i første omgang og i nuværende form.
Bestyrelsens største bekymring er, at ridecenteret ikke kan blive momsregistreret igen. Det vil
betyde, at større investeringer i fremtiden vil blive 25 % dyrere, end hvis centeret er momsregistreret. Med de nuværende og kommende lovmæssige krav til hestehold, er det højst sandsynligt, at større investeringer vil blive nødvendige, for at der forsat kan opstaldes heste på
ridecenteret. Før ridecenteret søger momsfritagelse, forslår vi at stalden gennemgås
for at lave en estimering af de omkostninger, der vil komme, for at holde stalden lovlig. Vi mener, at de fleste bokse lige nu ikke er store nok til at være lovlige på sigt. Alle bokse
skal måles op, og der skal laves en estimering af, hvad det koster, at gøre stalden lovlig på
sigt.
Hvis centeret og klubben alligevel bliver enige om at søge momsfritagelse, forslår vi at huslejen sættes tilsvarende ned. Klubben sætter i stedet pengene ind på en vedligeholdelseskonto.
Vi igangsætter vedligehold for pengene og søger tilskud. For at holde centeret involveret, forslår vi 4 vedligeholdelsesmøder om året, hvor ridecenterets bestyrelse er tilstede. Dette vil
give det samme beløb til vedligehold og ikke skabe problemer i forhold til ansøgning om lokaletilskud.
Bestyrelsen minder om, at det kun er faktura, der er bogført i vores regnskab, der kan søges
lokaletilskud på. Vi tvivler på, at kommunen vil give lov til, at ridecenteret søger lokaletilskud.
Hvis klubben i stedet beholder pengene, vil det faktisk kunne lade sig gøre at øge vedligehold
og lokaletilskud betragtelig. Vi ser ikke nogen grund til at ridecenteret skal overtage beslutninger om, hvordan centeret vedligeholdes og hvordan klubbens penge bruges. Vi mener, det
er vigtigt, at det er klubben, der har størst indflydelse på, hvordan klubbens penge bruge.
Hvis Ridecenteret skal søge momsfritagelse og overtage beslutninger om vedligehold for ca.
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90.000 kr. årligt samt ansøgning om en betragtelig del af vores lokaletilskud, mener vi desuden det skal vedtages på en generalforsamling, da det er en væsentlig ændring af klubbens
økonomi.
2. Miljø.
Mødding. Torben arbejder på at finde en anden ordning til tæmning af møddingen. Det er
uholdbart som den bliver tømt lige nu. Vi kan mærke at der er kommet flere heste og vi bliver
nød til at øge frekvensen hvormed den tømmes. Det er vigtig at vi får nuværende mødding
tømt hurtigt.
3. Retssag.
Intet nyt.
4. Fra udvalgene
Sportsudvalg: Der kommer en sælger at rideudstyr til springstævnet. Vi har besluttet at lave
med til hjælperne lørdag aften. Vi vil lave en kaffedisk i forhallen. Vi vil også sætte skærm op
i den lille hal så de ryttere der varmer op kan følge med. Det vil dog kræve at der tastes resultater ind i dommertårnet. Vi vil undersøge hvordan det kan lade sig gøre.
Vedligeholdelsesudvalg:
Der er vedligeholdelsesdage d. 12/4, 26/4, 17/5 og 14/6
Bogføringsudvalg: Regnskab afleveret til revision. Kasse og bank stemmer.
Ungdomsudvalg: Joan samler udvalget for at sætte gang fastelavnsarrangement
Rengøringsudvalg: Vi har endnu ikke fået rengøringsordningen til at virke. Inge overtager
opgaven.
Aktivitetsudvalg: Intet nyt.
Elevskoleudvalg: Drift af elevskole er faldet på plads. De nye undervisere må gerne give
enetimer Priser for enetimer er 125 kr. (+ 30 kr. hvis der rides på elevpony)
Cafeterieudvalg: Der er kommet næringsbrev.
Elevskole: 28. – 30. juli Forælderudvalg.
5. Generalforsamling
6. Evt.
Brug af lille hal.
Der hænges skema op
Underopsyn
Ridning først og når personalet bruger den
Ridning før longering
White board, skema og regler hænges op
Bunde
Dialog med ridebane.dk
Bane udenfor.
Jævne
Hønet – alle skal have hønet.
Jeg samler op med Michael – ikke trug men hønet. Personalet fylder kun store hønet og kun
en gang. Karbinhager
Foderrum spande og søndag kl. 13.
Parkering
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stævne
12. Næste møde 27/3 17.30
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