Dagsorden til bestyrelsesmøde
Sønderborg Rideklub
d. 01/12 2015 kl. 19:00 – 21:00
Deltagere:
Lotte Marek Esbjerg
Inge Tylvad Andersen
Anette Holm Madsen
Torben Jørgensen
Joan Andersen
Christina Dyhr Hummelsberger

Fraværende:
Lea Mûhlenschulte

Referent:
ITA

Referat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ændring i bestyrelse og konstituering
Orientering fra formand
Priser i elevskolen
Nyt fra udvalg
Retssag
Div.
Næste møde

1. Ændring i bestyrelse og konstituering
Nicole er trådt ud af bestyrelsen. Jonna er trådt ind og overtager opgaven sekretær. Nicole ikke
længere underviser. Inge overtager onsdagshold og Tatiana overtager HMS.
2. Orientering fra formand
●
●

Økonomi /Drift/Personale
Bestyrelsen spørger til om vi har for skrabet bemanding i stalden. Der er bekymring om udmugning og pasning af hestene er ok. Vi invitere Michael til næste møde og får en snak
med ham om hvordan vi kan højne kvaliteten af pasning. Inge forbereder oplæg om økonomien til næste gang.
● Mobil Pay - Vi har fået nummer – Christina kommer med telefon
● Aftaler med ridecenter. – vi samler op på hvor lang de er med deres opgaver.
● Ansøgning om gældsanering. Jonna bliver involveret i opgaven. Inge kalder ind til møde.
● Baner. – vi beder Steen Rohleder komme til næste møde ang. Udendørsbanen. 3 tilbud
ang. hal.
● Hegn – vi begynder at forbedre foldene.
Foderanlæg
Frivillige -

3. Priser i elevskolen
ITA forslår vi sætter priserne op. 100 kr. på parter og 30kr. på resten af priserne.
4. Nyt fra udvalg
1. Vedligehold – Der sætte nyt hegn op ved fold 1, 16, 17 og 18. Torben bestiller materiale. Kunne vi
lave en sandfold på hingstefolden. Det vil kræven den drænes, graves og der lægges stabilgrus og
sand. På. Vi får en pris på det.
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2. Rengøring – Christina tjekker hver søndag kl. 16. om der er gjort rent. Hvis der ikke er – gør hun
rent og der sendes faktura på 500 kr. til den opstalder der skulle have gjort det. Inge opdatere listen.
White board sætte op ved toiletter hvor næste ansvarlig skrives på af Christina.
3. Stævneudvalg. Har været til møde med DRF. Gæstelicens for udlændinge på 150 kr. indføres efter
forslag fra Anette. Det kommer til at gælde fra 1/1 2016. Det betyder vi kan invitere tyske klubber til
vores stævner fremover.
4. Bogføring – Joan overtager opgaver med skabe og laver opdateret liste til Lotte. Nye skabe tildeles
af Michael eller Joan. Vi tager snak med Michael om vi kan få mere styr på information til Lotte.

6. Retssag
Vi går i retten d. 16/12 2015.

7. Evt.
Kaffemaskinen er død. Joan undersøger mulighed for at leje/lease en ny.
Førstehjælpskursus til personale kunne være vigtigt. Christina finder ud af hvad det koster og hvor
det kan fås.

8. Næste møde
26/1 2016 – Anette har kage med.
Fast dagsor
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