Referat af bestyrelsesmøde
Sønderborg Rideklub
den 26/04 2015 kl. 14:00 – 16:00
Deltagere:
Lotte Marek Esbjerg
Inge Tylvad Andersen
Nicole Auerbach Hansen
Anette Holm Madsen
Torben Jørgensen
Lea Mûhlenschulte
Christina Dyhr Hummelsberger
Joan Andersen

Fraværende:

Referent:
CDH

Referat

1. Gebyret for fodring
3. Må elevheste/ryttere fra elevskolen ride i den lille hal?
4. Nye boksskilte
1. Vi har valgt at lave om på foderrummet, fordi det ikke fungerer optimalt. Der er for svært at
overskue at fodre. Vi kan ikke sætte afløsere ind, hvis det skulle blive nødvendigt og det tager
unødigt lang tid at fodre. Vi ønsker stadig et meget fleksibelt system. Der er dog problemer ved, at
så mange ønsker at få fodret med eget foder. Der mangler plads i foderrummet. Vi ønsker derfor
at styrke incitamentet til at få fodret med rideklubbens foder, ved at tilbyde 2 slags foder og ved at
øge gebyret. Vi har derfor besluttet at hævet gebyret til 300 kr. Vi har nu fået noget feedback fra
opstalder, der syntes det er en meget høj stigning. Vi har lyttet til opstalderne, og valgt at ændre
gebyret til 150 kr. Vi har også fået den feedback, at nogen vil begynde at fodre deres heste selv.
Af hensyn til hestenes trivsel og roen i stalden, må vi på det kraftigste opfordre til, at I ikke fodrer
selv.
Der er stadig et pladsproblem så vi nu vil prøve at løse på følgende måde: I foderrummet tilbydes
der ét stk. fodertønde pr boks, evt. foder der ikke kan være deri, kan ikke opbevares på
rideskolen. Såfremt at fodertønder står ubenyttet hen, må I individuelt henvende jer til den, der er
tildelt tønden, og høre om I må anvende den.

3. De elevryttere der rider i weekenden vil gerne kunne ride i den store hal. Vi har drøftet det med

Michael, som syntes det er en fin ide at de rider derinde. Elevrytterne skal vurderes individuelt og
have lov af deres ridelærer, før de kan ride i den store hal.
4. Inge har fremvist et nyt forslag til boksskilte, og indhenter tilbud på nye skilte af plast til
alle bokse.
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8. Næste møde 19/5 kl. 18.30
Fast dagsor
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