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
Joan Andersen

Fraværende:
Christina Dyhr Hummelsberger
Lea Mûhlenschulte

Referent:
ITA

Referat
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Orientering fra formand
Foderrum
Nyt fra udvalg
Udlejning af ekstra bokse
Samarbejde med ridecenter
Sydjysk mesterskab
Ringridning
Div.

1. Orientering fra formand
●
●

Økonomi ser fornuftig ud. Der bliver lavet et halvårsregnskab, som vi kikker på næste
gang.
Inge sikre mobilpay

2. Foderrum





Vi er færdige med rummet. Der mangler hylde og at køre pallen med C4 ind (Torben).
Vi mangler at indsætte priser i e-conomics (Lotte). Prisen for C4L bliver 9,5 pr kg.
Vi tømmer boksen overfor foderrummet. Folk har fået en advarsel om at tømme det.
Vi har fået forespørgsel om at sætte en hylde op mellem tønderne. Vi vælger ikke at bruge
penge på det – hylden skal være meget stærk og have ben på. Vi mener ikke det er det rigtige, at bruge penge på.

3. Nyt fra udvalg
Frivillighedsudvalget: Folder ikke færdig, rengøringsliste ikke færdig. Udvalget bliver involveret
omkring sydjysk mesterskab.
Vedligeholdelsesudvalget: Der bliver lavet vedligeholdelsesdag inden sydjysk mesterskab.
Ungdomsudvalget er endnu ikke samlet.

4. Udlejning af ekstra bokse og plads i laden.
●

Der kan lejes ekstra boks til 1100 kr pr. mdr. Hvis der tages skillevægge ned, skal de sæt-
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●

tes op igen af lejer. Hvis der mangler bokse til udlejning til nye opstaldere ophører lejeaftalen med 5 dages varsel.
Bestyrelsen har vendt brug af laden. Vi vil i år kører betydelig mere hø ind. Vi har i den anledning diskuteres opstaldernes brug af laden. Der er meget rodet derover og der efterlades en del ting og hø som vi ikke ved hvem tilhører. Vi vil gerne at folk kan bruge laden
men at de tager det alvorligt og rydder op efter sig. Vi vil derfor begynde at opkræve et gebyr for brug af laden. De kommer til at koste 200 kr. pr. mdr. for en plads på 4 x 5 m. Opkrævningen opstarter pr. 1/8. Ønsker man ikke det skal hø/halm være fjernet inden d. 15/7
da vi gerne vil have ryddet op i hallen før der kommer hø ind.

5. Samarbejde med ridecenter
Vi planlægger at afholde et møde med ridecenterets bestyrelse for at aftale nærmere samarbejde.

6. Sydjysk mesterskab
Vi har fået sponsoreret 3 spring mere: Falck, Nordea, LB bilsyn. Nordea har i alt givet 10.000 kr. til
stævnet (incl. Spring).
Steen Rohleder giver sand til springbanen. Græsset skal slåen mindst en gang om ugen får at få
græsset tættere.
Udvalget har indgået en af tale med SHS (Sydjysk horseshow sportsrideklub) om at stille nogen
hjælpere til stævnet . Vi ved mere om samarbejdet om en uge
Der bliver bygget en kopi af Dybbøl mølle og bliver pyntet med soldater.
Der kommer grill og telt udenfor.
Sønderborg Nyt dækker stævnet. Der bliver taget kontakt til tvsyd.
Der bliver sat hjælperlister op i næste uge. Der skal bruges ca. 50 personer hver dag.
Vi sætter to personale på i stalden men der skal også være frivillige i stalden.

7. Ringridning
Vi er igen i år ansvarlig for slotspladsen. Vi håber på hjælp dernede. Husk vi tjener 12.000
kr på det. Inge laver opslag.
8. evt.
Vi mangler et bord og bænkesæt til græsplænen. Vi prøver at få det sponsoreret.
Vi vil gerne jævne den gamle springbane. Torben kikker på det og snakker med ridecenter
og SØR’s venner for sponsorering. (forventet omkostning er 3000 kr.)
9. Næste møder
4/7 kl. 10.00
4/8 kl. 18.30
25/8 kl. 18.20 (primært fokus på sydjysk mesterskab)
Fast dagsor
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