Referat - Bestyrelsesmøde
Sønderborg Rideklub
d. 16.8 2016 kl. 18:00 – 20:30

Deltagere:
Lotte Marek Esbjerg
Inge Tylvad Andersen
Anette Holm Madsen
Joan Andersen
Jonna Senger
Michael Grønne Christensen

Emne
1.

Orientering fra formanden

Beslutning/
orientering
Orientering

Fraværende:
Torben Jørgensen
Christina Dyhr Hummelsberger
Referent:
JS
Referat
Retssag afventer dato for nyt møde i fogedretten (Inge).
Økonomi
Der kommer en grundig gennemgang af halvårsregnskab næste møde den 30.8. (Inge)
Reparationer
Skurvogn (springbanen) er blevet repareret på regning uden
forudgående aftale med Inge. Det indskærpes at der ikke bestilles varer eller anden service uden forudgående aftale med
Inge.

Personale

Orientering
Beslutning




Drift/stald2
.

Orientering





Beslutning




Amie er ansat i stedet for Laura.
Michael melder ud til alle at Amie er ansat. Deruover tager Michael en snak med Amie omkring omkring omgang med og håndtering af heste, processer i stalden
(f.eks. hvornår checker man vandkopper etc.).
Vi har stadig et stort spild på hø og wrap. Og også mange
diskussioner med pensionærer om hvor meget hø og
wrap hestene skal have.
Mange pensionærer klager over at hestene står med
tomme net allerede fra aftenen.
Mulig løsning kan være at sætte priserne op hvis ikke vi
kan få vendt udviklingen.
Problemet er stort hos både heste med net og med gitre.
Michael tager lead på opgaven med at se om vi kan afhjælpe problemet med spild og utilfredse pensionærer:
o Tager en konstruktiv snak med den enkelte pensionær om behov
o Sikrer at der ikke smides hø/wrap i boksen – alt
skal i net/stativ
o Checker om nedenstående bokse har løsninger
som er i orden (bemærk gammel liste):
38 Vestervangs BR - net i stykker
52 Chile - hø/wrap i hele boksen – river det ud
25 Dumle - høkasse – rives ud
27 Plet - net i stykker
28 Das – net i stykker (er skiftet)
29 King – net i stykker
31 Fighter – net i stykker
32 Shania – net med meget store masker
Wixi ?
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21 Negi – net i laser
15 Let’s Dance – net i stykker
11 Lucky – net i stykker
5 Fila
4 Sputnik – høkasse river ud
3 Tavin
5.

Stævner

Landsstævne i spring













 Vedligeholdelsesudvalg
7
.
8.

Udendørsbaner

Orientering



Elevhestene mangler stadig hø hække – og Michael
undersøger hvordan vi får det lavet.

Orientering



Desværre er vores knuste beton ikke godt nok, så vi
skal ud og have noget knust beton. Vi mangler stadig 100.000.
Michael snakker med Lene og Christina om de kan
søge penge for os. De skal have input fra Steen så de
kan søge pengene.
Jonna indkalder til møde i næste uge så vi kan se
hvad der skal til.




9.

SØR Championatslister

Orientering
Beslutning




Klubjakker og veste

Fonde/Kommunen
Pressemeddelelse (bredden,
mange aktive ryttere, elevskolen og landsstævnet)

Inge lægger sponsorer vedr. landsstævnet ind på fb
siden – inviterer bredt og laver event på fb
VIP får forplejning
Rytterfesten - skal der holdes? Anette Kigger på antal af overnatninger
Crew jakker – Anette bestiller hos Thomas
Red Horse deluxe kommer med en stand
Dansk rideforbund kommer med en stand
Torben sørger for flag allee. Anette aftaler med ham
Camping på springbanen – diskuteres om det kan
gøres anderledes
Aftale med Danhostel
Lydanlæg – Inge starter med at ringe til Jette Dau –
også for at høre om vi har anlægget her til weekenden.
Anette får tilbud på drinksservering til rytterfest.
Jonna PR – sæt i gang

Joan overtager ansvaret med listerne, og dette skal
meddeles på SØR siden – hvordan går dette?
Der er ikke kommet skred i sagerne så Inge og Joan
sætter sig sammen på søndag.
Ansøgning sendt til Kontor Syd om sponsorat af
klubjakker (så de bliver billigere, ikke gratis). Afventer tilbagemelding. Ansvarlig: Jonna

Beslutning




Inge vil ansøge kommunen om tildeling af midler.
Jonna laver udkast. Heidi er i gang med en artikel til
ridehesten.
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Eventuelt







Mødedisciplin. Være bedre til at svare på indkaldelser/beskeder via kommunikationskanaler. Hvis ikke
man ønsker at være i bestyrelsen – så meld dig ud!
Michael overtager opgaven med udlejning af SØRs
trailer, og laver opslag og hænger op.
Anette spørger Torben om han vil aflevere registreringsattesten til traileren.
Dato for næste møde: 30.8. kl. 18.30
Græsklipperen står stadig hos Torben og vi skal
bruge den.

http://s onderborg-rideklub.dk/om/bestyr else/index.htmlhttp://sonder borg-ridekl ub.dk/om/bes tyrels e/i ndex.html
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