Sønderborg Rideklub bestyrelsesmøde den 02.02.2016
Tilstede:
Inge Tylvad Andersen
Lotte Esbjerg
Joan Andersen
Anette Holm Madsen
Christina Dyhr Hummelsberger
Lea Mühle
Jonna Senger - referent
Torben Jørgensen
Inviteret: Michael Grønne Christensen
Emne
1.

2.

Orientering fra formand

Daglig drift v/Michael

Beslutning/
orientering
Orientering

Orientering

Referat
Retssag
 Claus Plum har skrevet til Maja men der er ikke
kommet svar. Modpartens advokat Sophus
Bøgeskov har anket salærstørrelsen på hans
betaling til landsretten.
 Inge og Jonna har haft møde med Preben Laue og
Bent Schultz og har fået tilsagn om at kunne låne op
til 30.000. Steen Rohleder vil sammen med Inge
deltage i mødet med Maja når vi kommer dertil.
Økonomi
 Økonomien ser generelt bedre ud idet vi samlet set
ikke har så store udeståender som førhen. Vi betaler
mindre i renter og rykkergebyrer da antallet af
forfaldne regninger er mindre. Der vil dog stadig
være en del år før vi kan håbe på en positiv
egenkapital.
 Kassekreditten bliver også mindre.
 Det estimeres at regnskabet for 2015 vil se bedre
ud. Kun få udeståender til leverandører samt ca.
90.000 til skat.
 Diskussion omkring kvaliteten af staldarbejdet og
mugning af bokse/forbrug af træpiller. Det tilrådes
at alle forsøger at bevare mest mulig bund i boksen
for at undgå spild, da det koster både i træpiller
men også bortskaffelse af mødding.
 Hø ”gitter” løsningen bliver optimeret med en skrå
bundplade så hø/wrap glider bedre frem.
 Der er klager over at hestene ikke får nok stråfoder.
Michael følger op med personalet.
 Elevhestene skal også have hø hække – Torben har
lovet at disse vil blive sat op i løbet af februar
måned.
 Bunden i den store hal skal fyldes op i efteråret –
Michael har fået tilbud. Vi bliver ved med at
ødelægge bunden i den lille hal med løse heste –
ingen umiddelbart løsning da der er brug for at


Beslutning –
udarbejdelse
af planer for
omlægning
af folde





3.

Stævner

Orientering



Beslutning





Orientering

kunne lukke heste ind i hallen. Vi vil gerne lave den
gamle udendørsbane om til løbefold.
Belægningen er for nuværende lidt lav og vi har
brug for flere pensionærer. Dialog omkring hvordan
vi skaffer pensionærer.
Vores folde er generelt for dårlige og for dårligt
vedligeholdte. Der nedsættes et udvalg til at arbejde
på plan/vision omkring folde (p.t. er der ingen
midler så vi skal ud og finde penge hertil).
Projektgruppen er Inge, Jonna, Michael, Preben og
Steen. Jonna indkalder til møde.
Forslag om at indføre egenkontrol af hø og wrap
vedtages – Michael og Jonna udarbejder system
som sættes op ved foderrummet/tavlen.
Vi får rigtig god respons på vores stævner. Dstævner tjenes der mest på.
Hjælpermad vil fremover være rugbrødsmadder
som man selv kan smøre. Dertil serveres saftevand.
Anette ansøger om stævner og Michael bestemmer
proportionerne – generel procedure.
Christina tager en computer med til Anette så hun
kan lave stævner hjemmefra. Tak til Christina!

Landsstævne i spring
 Anette er projektleder og sørger for hjælpere og
varetager fordelingen af opgaver.
 Anette snakker med Steen om sponsor – om
Jensen’s bøfhus vil sponsere – en mur.
 Udendørsdommer vogn skal ordnes. Torben ordner
den.
4.

Elevskolen

Orientering





5.

Kantinen/Kantineudvalg






Elevhestene får navn på trenser og sadler og der
laves en oversigt – Lea har opgaven.
Prisen på elevparter sættes op med 50 kr. om
måneden. Inge sender partkontrakt til Lea.
HMS holdet fungerer endnu ikke – Inge tager en
snak med underviseren så afstemninger og
forventninger til holdet afklares.
Der skal strammes op omkring bilag. Joan og Inge
har aftalt procedure.
Inge laver skabelon så vi kan se hvad der er gået ind
og ud – derved ser vi hvor meget der tjenes på de
enkelte arrangementer.
Ved udlæg lægges bilag i kassen og den der har lagt
ud tager pengene i kassen.
Joan går i banken med småpenge. Husk at separere
hvad der er kommet ind på vaskemaskine og
kaffemaskine – Joan laver opgørelse til Lotte.

Betaling med mobilepay



Erhverv skal oprettes. Inge sender papirer ind for at
få ordnet så mobilepay går direkte ind på SØR’s
konto.

6.

Rengøring

Beslutning



Rengøringslisten opdateres med navn på opstalder
og ikke på hesten. Lea checker at der bliver gjort
rent. Der sættes whiteboard tavle op og så bliver
den ajourført med navnet på næste der skal gøre
rent. Gør opstalderen ikke rent kan man betale sig
fra det.

7.

Vedligeholdelsesudvalg

Orientering



Weidemann er leaset – alle papirer sendt til Torben.
Spørgsmål om hvornår den er betalt - Torben mener
vi har et år tilbage men checker op på det.

8.

Udendørsbaner

Orientering




Vi er klar til at anlægge baner.
Har penge til 2 ”opvisningsbaner” men vil også
gerne have en opvarmningsbane.
Nedsætter projektteam for at komme videre: Jonna,
Michael og Steen. Jonna indkalder til møde.



9.

SØR Championatslister

Orientering




Eventuelt






Næste møde aftales til tirsdag den 1. 3. kl. 18.00 – 20.00.

Tavlen mangler at blive opdateret med vinderne fra
2014 – Inge tager sig af det.
Opgaven med at opdatere championatslister
løbende lægges ind under bestyrelsen – Inge
meddeler beslutning til Maj-Britt.
SØRs venner – mangler medlemmer. Michael
rekvirerer.
Christina kigger på fonde/hvad kan vi søge.
Opdatering og designændring af hjemmesiden så
den bliver mere spændende - Michael kontakter sin
søster for at høre om hun kan hjælpe.
Inge har købt ny dymo – ligger hos Michael.

