Referat - Bestyrelsesmøde
Sønderborg Rideklub
d. 1.3 2016 kl. 18:00 – 20:30

Deltagere:
Lotte Marek Esbjerg
Inge Tylvad Andersen
Torben Jørgensen
Anette Holm Madsen
Joan Andersen
Christina Dyhr Hummelsberger
Lea Mûhlenschulte
Jonna Senger

Emne

Beslutning/
orientering
Orientering

1.

Orientering fra formanden
herunder økonomi

2.

Dialog omkring hvordan vi
skaffer pensionærer

Dialog
Beslutning

3.

Brug af sygefold

Orientering

4.

Drift/stald

Fraværende:

Referent:
JS

Referat
Retssag
 Intet nyt. Afleverer bogholderi til revisor i morgen
 Maja har svaret tilbage at de gerne vil have et konkret udspil - afventer svar fra Steen om hvad han
mener vi skal gøre.
 Claus har spurgt om han kan lukke sagen og det må
han gerne. Vi kan altid åbne den igen.




Pressemeddelelse – beriderelev m.m. Jonna laver et
skriv. Elevskolen kører – bredden – eliteryttere m.m.
 Spot op infoskærmen Augustenborg Camping - tilbyder ridning til turister
 Folde, nye udendørsbaner – Jonna har prøvet at
sætte møde op med gruppen men det er svært at få
respons.
 Turistinformation Sønderborg – finde beskrivelsen
og få opdateret – Inge tager sig af det.
Opretter bookingsystem som de andre folde – syge heste
har fortrinsret – Michael får den på tavlen.

Beslutning
Bunde/forbrug af hø/wrap
 Tilrådes at alle forsøger at bevare mest mulig bund –
Michael tager den med personalet igen - der skal bevares mere bund når der muges – gælder både personale og pensionærer.
 Hestene ikke får nok stråfoder
 Der er stort spild af hø som kører på mødding - nødvendigt at der tages hånd herom
- Inge laver beregning omkring hø –
- Michael tager snak med de pensionærer hvis heste har et stort spild af hø/wrap
- Vi mangler trillebøre og der skal købes flere.
Inge køber 2 og vi skal købe punkteringsfri dæk
til de andre vi har.
 Vi laver en facebook gruppe for pensionærer alene –
og brugere af stalden.
 Inge taler med Michael omkring brug af mobil telefon til hest
 Rygeregler skal indskærpes.
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5.

Stævner

Michael tager en snak med Nicolai omkring hvor og
hvordan han kan/må hjælpe på SØR.
Plakat til forhallen er færdig og hænges op (Inge).
Nedsættes et udvalg til at arbejde på plan/vision omkring
folde – møde (Jonna).
Indføre egenkontrol af hø og wrap (Jonna og Michael udfører).

Opdatering fra Anette
 Anette er fortsat den der ansøger om stævner
 Vi har ingen d-stævner næste år- slettet da vi ikke
var repræsenteret – Anette har skrevet til Carl-Christian og snakket med ham. Anette følger op med
ham på telefonen.
 Anette undersøger med aftenstævner til hverdag –
evt. ring og rid.
 Anette snakker med Steen om sponsor – Anette
snakker med Steen om spring (Jensens Bøfhus).
 Afregning TD’er – styr på regninger
 Anette styrer leverandører af rosetter og ærespræmier.
 Anette undersøger gebyrer for D og C stævner.
 Inge kigger på championatssystemet/pointgivning til
næste gang.
Christina
Computer – er leveret

4.

Elevskolen

5.

Kantinen/Kantineudvalg

Orientering

Opdatering
 Pris på part sættes op med 50 kr – alle er informeret
at den sættes op pr. 1.4
 Tatiana trækker sig som underviser - HMS holdet.
Anette Laue er interesseret at have hold 1-2 gange i
ugen. Inge aftaler nærmere. Start omkring 1.4. Laver
prøvetime så folk kan komme og prøve.
 Skilte på elevhestenes udstyr – er gjort (Cindy
mangler)
- Mangler en sadel så det kigger Inge på





6.

Rengøring

Beslutning




7.

Vedligeholdelsesudvalg

Orientering




8.

Udendørsbaner

Orientering



9.

SØR Championatslister

Orientering




Hjælpermad vil fremover være rugbrødsmadder
Mobile Pay – oprettes – Inge har sendt papirerne ind
1.5% koster det (virker til påskestævnet).
Cafeteria regnskab skabelon – er lavet. Skal afleveres til Lotte efter hvert stævne.
Inge laver kopi af leasingkontrakten til Joan.
Fungerer det nu? Ja og Lea opdaterer tavlen.
Ønsker man at betale sig fra det skal der gives besked i god tid.
Elevhestene skal også have høhække – Torben siger
at det har de med udgangen af marts
Udendørsdommer vogn skal ordnes – er hentet hjem
af Torben.
Jonna indkalder til møde. Er indkaldt til møde. Torben skal også indkaldes.
Tavlen skal opdateres med vinderne fra 2014 også
(Inge).
Opgaven med at opdatere championatslister løbende
lægges ind under bestyrelsen – aftalt med Majbritt at
hun laver færdigt for 2015 så vi kan få bestilt for
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2014 og 2015. Derefter indkalder hun Christina til et
møde så Christina kan overtage.
Eventuelt












SØRs venner – mangler medlemmer. Michael rekvirerer. Michael lægger opgaven fra sig og Inge overtager.
Christina kigger på fonde/hvad kan vi søge?. Christina er i gang med at sætte sig ind i sagerne.
Opdatering og designændring af hjemmesiden så
den bliver mere spændende. Michaels søster har ikke
tid. Jonna og Inge kigger nærmere på det.
Foldere (information til elevskolen og opstaldere erfærdig) – Christina får printet. 20 ad gangen—til
omdeling inden generalforsamling.
Jakker – Anette får tilbud på SØR jakker (quilt)
Generalforsamling er den 31.3. I år er Lotte, Lea og
Jonna på valg, Christina. Lotte, Christina, Lotte og
Jonna genopstiller. Lea genopstiller ikke.
Vores revisor til gerne have at en som ikke er Lotte
og Inge kan kigge fakturaer igennem – foreslår at vi
spørger Anette Krogh om hun vil påtage sig opgaven.
Jonna spørger Henriette om hun vil stille op til bestyrelsen.
Inge undersøger og sammenligner priser på kontingentet – tager bestik af om det skal sættes op.

http:/ /sonderborg-rideklub.dk/om/bestyrels e/index.htmlhttp://sonderborg-rideklub.dk/om/bestyrelse/index.html
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