Bestyrelsesmøde
Sønderborg Rideklub
d. 9.5 2017 kl. 18:30 – 20:30
Deltagere:
Lotte Marek Esbjerg
Inge Tylvad Andersen
Joan Andersen
Jonna Senger
Anette Holm Madsen
Kirstine Gormsen
Sidsel Nielsen
Mette Fink

Emne

2.

Orientering fra
formanden

Pensionærmøde

Beslutning/
orientering
Orientering

Referent:
JS

Referat

Økonomi
 Gennemgang af budget 2017 – udsat til næste gang
 Der er søgt ordning ved OK medlemmer med Ok kort kan melde klubben til og sikre vi får penge når de tanker.

Opsamling på pensionærmøde Ansvarlig: Inge









Certificering

Fraværende:
Torben Jørgensen

Referat skal laves Inge. Kommunikere ud om foder.
Hvordan vil vi udbyde foderplaner – Udbydes af Kirstine på face og
opslag når målinger kommer. Lotte opretter varer på E-conomics – det
koster 150,- og 50 for at få den rettet. Afklaret hvordan vi får hø og
wrap vejet med personalet
Hvor ofte skal vi have analyser af wrap/hø? - pr slet.
Michael og Inge kontakter leverandør for at få opgaven over på ham.
Vi laver pensionærmøde hver april.
Vi vil opfordre til at pensionær lægger ris og ros i postkassen samt forslag til emner på pensionærmøde. Ansvarlig: Mette

Sikkerheds- og lærepladscertificering Ansvarlig: Kirstine
Udsættes til næste gang

Kursus






Alle undervisere skal have førstehjælpskursus.
Personale skal have udvidet førstehjælpskursus i forbindelse med sikkerhedscertificering – derfor dur de funden forslag ikke. Kirstine overtager opgave med at finde rette førstehjælpskursus.
Autorisation – kursus – personen skal fremgå af drf go. Der bliver
først givet mere infromation om dette senere på året. Kurset udbydes
først i 2018.
Træner 1 uddannelsen

o



https://www.rideforbund.dk/Uddannelseshuset/Traeneruddannelsen%201%20og%202/Traener%201/Kursuskalender.aspx
Sidsel og Inge tager kurset. De læser også en positiv ridning.
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Ansvarlig: Inge
Hjemmeside

Dialog

Status
Plan for fuldførelse – Jonna får det kikket igennem i næste weekend. Hun
har brug for den gamle side er online. (Inges opgave)
Ungdomsudvalg er oppe – der er 4 medlemmer. Der er arrangeret kæpheste
udvalg.

Elevskole

Vi invitere andre klubber og laver opslag til at hænge rund.
Vi har lavet info folder til nye forældre i elevskolen
Bogholderiudvalg

Orientering

Mobilepay – status Ansvarlig: Inge

Drift/stald B
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Orientering

Opsamling vedr. brug af hø/wrap
 Der skal laves hø bure i boksene til elev ponyer og heste. Vi har materialet hertil – Det er aftalt med Torben at arbejdet hermed skal være
færdiggjort senest den 1.10.17.
 Torben opsætter bure i boks 50 og 52 nu efter aftale med Michael.
 Status?
Strøm
Opsamling på Lysprojekt. Leverandør har fået de oplysninger han skal
bruge. Vi venter på endelig tilbud. Ansvarlig for lysprojekt: Michael
Reel omkostning på brug af solarie Ansvarlig: Mette

Der skal laves regler for håndtering af hingste i klubben. Ansvarlig: Jonna
Joan sikre at der bliver rettet navne på skabene.
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Stævneudvalg

Orientering

Opdatering af aktivitetskalender Ansvarlig: Anette
Vedligeholdelses7
udvalg
.

Orientering
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Udendørsbaner

9

Diverse

10

Næste møde

Orientering

Der skal males – Anders og Michael har opgaven og indkaldere hjælpere.
Jonna søger efter handymand under frivillighed – kunne godt bruge en
person der kan gå Torben og Michael til hånde.

Status

Ansvarlig: Inge
 SØR forsøger at sætte dressurhold til DM for hold og Dressurens Cup
Venner.
 Bestyrelsen har diskuteret bunden i stor hal. Der går rygter om at ryttere er begyndt at snakke om ikke at vil starte pga. bunden på den store
hal.
 Hvordan bliver man lært op til at longere i lille hal.


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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