Referat af bestyrelsesmøde
Sønderborg Rideklub
den 07/04 2015 kl. 19:00 – 21:00
Deltagere:
Lotte Marek Esbjerg
Inge Tylvad Andersen
Nicole Auerbach Hansen
Anette Holm Madsen
Torben Jørgensen
Lea Mûhlenschulte

Fraværende:
Christina Dyhr Hummelsberger
Joan Andersen

Referent:
LM

Referat

1.
2.
3.
4.

Konstituering
Orientering fra formand
Foderrum
4. Mødding

1. Konstituering
● Lea optages i bestyrelsen som kontaktperson for ungdomsudvalget og frivillighedsudvalget
Inge orienter resten af klubben om det (Facebook)
● Kasser: Lotte
● Sekretær: Christina
● Næstformand: Anette
● Cafeterieudvalg: Joan
● Rengøringsudvalg - forslag: Joan
● Aktivitetsudvalg: Nicole
● Vedligeholdelsesudvalg: Torben
2. Orientering fra formanden
● Anette og Inge er i gang med at undersøge prøve at finde ud hvem vi vil stemme på til bestyrelsen på DRF’s representantsskabsmøde. (Vi har 3 stemmer).
3. Foderrum
● Nicole hentet priser på 3 forskellig foder
● ·
Care 4 Live
mindst sukker & stivelse
ikke til sportsheste à problem på SØR, da vi har mange sports heste
1,5 kg per dag à 15 kg 150 DKK leveret, 15 kg 132 DKK Tyskland (selv henter)
10 DKK / kilo
heste i let eller ingen riding, med tendens til overvægt / gluten intoleranz
ikke på FEI doping liste
● ·
Brogaarden Optimal: Icelandic Power
9 DKK / kilo
ingen harver
mest til Islandske heste
● ·
Brogaarden Optimal: Suregrow
12 DKK / kilo
gives mest til føl & ungheste & avlsheste
godt til heste som hurtig tager på
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suppleres med harver eller lucerne
● Når foderrummet er indrettet så kommer Care4Live som 2. foder.
● Man kan også får fodret med sit eget, det koster 300 DKK.
● Undersøg om firmaet som lever vores gamle foder kan lever det nye også, Nicole undersøger også andre steder.
Foderrummet
● Grebe kommer ud af rummet
● Der bliver lavet pladser til opstalderne rundt langs væggene - skal kommer hylde til hver
plads
● Bøtterne & tønder bliver standardiseret
● Navn & boks nr. på bøtterne & tønder
● En Dymo bliver lagt i foderummet så at alle kan sætte navn & boks nr på
● Torben undersøger materiale (maskiner, hyller etc.)
● Inge & Lea vælger tønder & bøtter
○ o IKEA tønner (Sortera – 75 DKK) à
http://www.ikea.com/dk/da/catalog/products/70255899/
● Invitation på Facebook til at lave foderummet om (10.05.2015, kl. 9)
○ o Inge køber morgenmad ind
○ o Joan sørger får frokost

4. Mødding
● Rulle til presenning. Leverandøren vil ikke lever alligevel. Han har ikke tid. Torben finder
anden leverandør

·

5. Nyt fra udvalg
Sportsudvalg - Anette
Sydjysk Mesterskab
Har solgt et spring mere (2 i alt)
Møde indenfor de næste 14 dage for at undersøge nærmere om hjælper etc.
Allerede tilmelde
Jysk Vestkysten kommer
Pony dressur cup på SØR (DRF betaler alt: sløfer etc.) à undersøge nærmere
Sender en liste til Inge over de næste stævner som skal ligges på hjemme siden

·

Vedligeholdelsesudvalg - Torben
Sydjysk: vågn til dommer for 1000 DKK
Dybbøl Mølle stående ind på banen – undersøger hvem der kan lave den
Frivillighedsudvalg - Lea
Madbiletter
Fra nu af får man 1 mad billet for 4 timer, 2 billetter for 6 timer og 3 billetter for hele dagen. Derud
over bliver der lavet et specielt ret som hjælpermad. Det vil også hjælpe at forhindre at man kan
tage mad med til andre, som der er sket under det sidste stævne.
Som drikkevare må man tage vand eller saft, ingen sodavand.
Grundet til den beslutning er, at der er blevet brugt alt for mange penge under sidste stævne på
mad for hjælperne, og det skærer vores stævneindtægt ned, som bliver brugt til klubben
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Hjælpelister
Fra næste stævne af skal der være muligheden for at får adgang til digitale hjælpelister. Lister på
papier som hænger i forhallen bliver IKKE afskaffet, de digitale skal skabe muligheden for at får
flere hjælper ind, da de også er tilgængeligt når man ikke er på SØR i daglig dage.
Google docs eller lignende bliver brugt som digital mulighed.
Stævneansvarlig er ansvarlig for at listerne bliver opdateret mindst 1 gang dagligt, så at de er
overens.Når man starter stævne for SØR og er opstalder, skal man hjælpe mindst 2 timer, ellers
bliver man slettet fra startlisten. Rengøring af toiletter, forhallen, gangen, cafeteria bliver tilføjet til
hjælpelisten. Det skal gøres inden stævnet.

Aktivitetsudvalg – Nicole
●
●

Balance kursus den 9. mai
Ridelejr er planlagt, helt booked (15. - 19. Juli)

7. evt.
●

·

Lotte arbejder på en tavle til forhallen
hvem har vagt
hvem er ansvarlig for hvad
Rengøringsliste
● Der skal laves en ny rengøringsliste, hvor hver boks / opstalder får en tildelt uge.

Toiletterne skal gøres rent om weekenden i denne uge hvor man er ansvarlig. Der
skal laves en kasse med rengøringsting og beskrivelse / instruktion hvad der skal
gøres. Inge bliver ansvarlig for kassen; også at den bliver fyldt op hvis der mangler
noget. Hvis man ikke gør toiletterne rent i den uge hvor man skulle, så får man en
bøde på 150,- DKK som bliver skrevet med på opstaldningsregningen.
·
·

Eksempel for listen:
·
Navn på hesten / opstalder Underskrift af opstaldern efter rengøring & daBoks Nr
to

●

Tilbud på ophæng af spejle i den lille hal → prøver at finde sponser, ellers betaler vi selv –
Inge er ansvarlig

.
8. Næste møde 19/5 kl. 18.30
Fast dagsor
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