Bestyrelsesmøde
Sønderborg Rideklub
d. 27.11 2017 kl. 20:00 – 21:30
Deltagere:
Inge Tylvad Andersen
Joan Andersen
Jonna Senger
Anette Holm Madsen
Sidsel Nielsen
Mette Fink

Emne

Beslutning/
orientering

Fraværende:
Torben Jørgensen
Kirstine Gormsen
Lotte Marek
Referent:
JS

Referat

0

Information fra
formanden




Gennemgang af aktuel økonomi ved Inge.
Stævner bliver bogført/afsluttet inkl. 2 seneste landsstævner i spring
som har givet overskud.

1

Stald/drift



Stor utilfredshed med de sorte træpiller som har meget dårlig sugeevne. Aftalt at vi får de lyse igen så snart de sorte er brugt.
Mange ændring på ejere af foderkasser i foderrrummet – Jonna laver
en opsamlingsrunde så vi har en opdateret status på hvem der ejer de
forskellige foderkasser.
Michael har kigget på online betalingssystem til rideklubber således
at den enkelte opstalder selv kan ajourføre ydelser – men systemet er
simpelthen for dyrt så vi gør ikke mere ved det.
I-Charge laderen - Michael skaffer sponsorer til laderen og får anskaffet forstæker til I-Charge.
Udfodring af stråfoder – det er hårdt for personalet at fylde nettene og
vi ønsker generelt at finde en bedre løsning som både tilgodeser heste
og personale. Driftsudvalget vil undersøger alternative løsninger.
Wrappen er p.t. noget grov og det giver en del spild som er svær at
komme udenom. Wrappen er også kraftig og enkelte heste er overgået til 50/50 og dette synes at have løst problemet.
Elisabeth har opsagt sin stilling og stopper den 31.12. Emma Schurmann starter den 01.012018.








2

Pensionærmøde






3

Sikkerhed/Certificering





Michael kigger på muligheden for at tilbyde et alternativ til Balios.
Klubben er i færd med at undersøge om vi kan tilbyde klubbens medlemmer at lave foderplaner – Inge får afklaret dette.
Passus omkring hingstehold er indskrevet i den reviderede opstaldningskontrakt.
Referat fra pensionærmødet udestår – Inge samler op.
Kirstine og Inge gennemgår plan omkring Sikkerheds- og lærepladscertificering (overgår til Inge)
Opsætning af pulverslukker – afgørelse er at der er brandsikret korrekt og sagen lukkes.
Standarder for ridehjelme.
o Sønderborg Rideklub er underlagt sikkerhedsregler for
Dansk Rideforbund, hvilket betyder at klubben vil kræve at
klubbens medlemmer sørger for at få udskiftet ridehjelme
således at man kun rider med lovlige hjelme efter den
31.12.2017.
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Kursus

5

Hjemmeside

Dialog

7

Stævneudvalg

Orientering



Vedligeholdelses7
udvalg
8
.

Orientering

Orientering

Diverse

God afvikling af seneste landsstævner i springning med flotte stævnerapporter og god indtjening til klubben
C-stævne i dressur for heste og ponyer med D-klasser afvikles den 810.2017
D-stævne i dressur for heste og ponyer afvikles den 6-7.2018
Foldprojekt påbegyndt (Michael er tovholder)
o Renovering af nuværende folde
o Udvidelse af areal til folde så vi udnytter arealer som ellers
ligger ubenyttet hen
o Nemmere tilgang til folde for personalet og for pensionærer
o BHC er valgt til opgaven og vi har fået en god aftale i stand
med dem
o Samtidig får vi ryddet op r



Udskiftning af lys – Inge ejer opgaven og får samlet op til næste bestyrelsesmøde. Der er anmodet hos centeret om de vil bidrage økonomisk til nye lysstofrør i staldene – bestyrelsen afventer svar.
Opsætning af bimåler: Anmodet om tilbud fra Kellman og Jurgensen.
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Jonna har opgaven og Mette Fink bliver koblet på. Der arbejdes
videre efter december.




Udendørsbaner

Alle undervisere og personale skal have førstehjælpskursus. Inge har
sagen.




Det er aftalt at vi i klubregi vil foretage stikprøver for at
sikre, at alle klubbens medlemmer følger den nye standard
for ridehjelme.
Det gøres opmærksom på at ændringen gælder både hjelme
til stævnebrug og almindelig ridning på Sønderborg Rideklub.

SØR’s venner og Centeret arbejder på at finde en løsning sammen –
klubbens bestyrelse er ikke informeret om status på dette.
Bestyrelsen henstiller til at der ikke må rides på de nye udendørsbaner indtil disse er færdige.

Ansvarlig: Inge
Rengøring af forhal og toilletter
 Mette Fink overtager ansvaret for rengøringslisten og sætter ny liste
op snarest.
 Der vil blive opkrævet betaling såfremt den ansvarlige på listen ikke
gør rent ifølge planen. Vi har ikke været gode nok til at håndhæve
dette men det vil ske fremover.
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Næste møde

Staldkontrakter – opsamling på staldkontrakter er næsten i mål.
Vigtigt at nye pensionærer har vaccination, årlige gødningsprøver for
orm, samt ansvarsforsikring i orden. Michael vil fremover checke at
dette ses opfyldt.
8/1 kl. 20.00
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