Referat af bestyrelsesmøde
Broen - Sønderborg
den 10/03 2015 kl. 19:00 – 21:00
Deltagere:
Lotte Marek Esbjerg
Inge Tylvad Andersen
Nicole Auerbach Hansen
Anette Holm Madsen
Ulrik Kastrup
Christina Dyhr Hummelsberger
Torben Jørgensen
Joan Andersen

Fraværende:

Referent:
ITA

Referat

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

Generalforsamling
Opsamling fra medlemsmøde: Vision/mål og værdier
Stævneafvikling
Fremtidige krav til stalden
Foderrum
Trailer
Evt.

1. Generalforsamling
Formandens beretning - brainstorm
– elevskole / horsemanship, nye poyer, elevskolen i tal, to stævner for klubben incl
elevskolen
- Stævner: gode rapporter , godt besøgt, meget ros, fornuftig overskud, 8 stævner
- Mange aktiviteter, programridningskursus, jordarbejde
- Ny lejekontrakt, godt samarbejde med ridecenter, deltager i deres møder og aftaler vedligehold,
- Michael mest vindende DV ekvipage i sønderjylland, en voksende skare eliteryttere
- Vedligehold – en stor forbedring oprydning – renholdelse
- Cafeteriet fungerer som aldrig før
- Gæld afvikles
- Godkendt lærested
2. Opsamling på medlemsmøde
Nedtoner vision, fastholder mål, starter efter generalforsamling, Bestyrelsen er kede af at
der så få fremmødte og så lidt interesse for vores visioner for centeret.
Skilte med regler for håndtering af heste.

3. Stævneafvikling
Søger ikke mere D stævner i spring, vi holder C stævner med D klasser. Der er ikke doteringer til D
stævner. Udeling af gratis med er stadig meget omfattende. Vi fastholder mad-billetter – der skal
dog hjælpes mindst 4 timer for at få bespisning.
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4. Fremtidig krav til stalden
Krav til bokse og fold. Hvem er ansvarlig for om loven opfyldes? Inge undersøger
Torben beregner stangmåls-mulighed i hver boks som forberedelse til møde med kommune. Den
23/3 afholder kultur og fritidsudvalget møde med alle rideklubberne i kommunen. (på SØR) for at
få et indtryk af klubbernes udfordringer især i forhold til investeringer.

5. Fodertrum
Vi er nu klar til at vælge enfdelig model. Vi til udbyde to forskellige slags foder + gebyr på 300
kr. for at få fodret med sit eget folder. Vi vælger mellem care4life, suregrow, islandig power. Nicole skaffer komplet beskrivelse af de 3 forskellige slags foder. Vi tager beslutning om foder og
planlægger ændring af rum på næste møde.
6. Vognpark – vi skal have en trailer. Torben køber en. Den kan lejes af klubbens medlemmer.
Wiedemann – torben kikker på leasing aftale og overvejer ny staldmaskine.
7. evt.
Spejle hænges op – Kim kommer med tilbud
Slikautomat – Joan finder mulighed.
8. Næste møde 7/4 kl 18.30
Fast dagsor
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