Julehilsen december 2018
Så rammer vi 1. jul i SØS regi og jeg vil prøve at sammenfatte, hvad vi har arbejdet med og på i dette
første halve år.
Personalesiden
Vi har vores faste team bestående af Michael og Kirsten, samt Helena vores beriderelev, som vi er meget
glade for. Stillingen som staldmedarbejder har været på mange hænder, men vi har stor tiltro til at 2019
bliver mere stabil på den front. Stor tak til personalet for at trække et kæmpe læs henover efteråret.
Stævner og arrangementer
Vi har afholdt flere stævner med stor opbakning og deraf en væsentlig indtægt for klubkassen.
Onsdagsstævne i august var en stor succes og et stævne vi afholder lignende igen i 2019. De to
landsstævner gik også godt og vi har fået mange positive tilbagemeldinger. Decembers to stævner dressur- og julestævnet var begge gode stævner, og ikke mindst julestævnet trak fulde huse med mange
tilskuere og ekvipager.
Derudover har vi afholdt ridelejr og klub arrangementer.
Stråfoder
Vi har en udfordring med vores stråfoderforbrug. Derfor har vi i et 1/2 år kørt en forsøgsordning, som
desværre ikke gav noget entydigt svar for fremtiden. Der er nedsat et udvalg til den videre process.
Vi opfordrer stadig til mådehold med forbrug af hø og wrap.
Overblik og økonomi
Vi er ca. 40 pensionærere, har rundet de 250 medlemmer, hvoraf ca. 80 er i elevskolen. Faktisk er der
venteliste på flere af holdene. Det kan vi være ganske godt tilfredse med.
Der bliver lavet et stort arbejde i fondsøgninger og vi håber det snart bliver vores tur.
SØS’ venner har søsat nye tiltag omkring sponsorater som bliver offentliggjort i starten af 2019. Det
bliver muligt at målrette sit sponsorat til en elevskolepony/hest, da vi ikke kan tage flere nye medlemmer ind i elevskolen med nuværende antale elevheste.
Fokus for de 8 måneder vi har været igang har været at få driften sikret og udvikling af klubben.
For 2018 ser budgetopfølgning godt ud - dog har vi fået et krav fra Lønmodtagernes garantifond (LG)
vedr. lønudstående fra SØR. Det er en ikke budgetteret udgift og da der var plads til det i 2018, så har vi
valgt at tage dele af den udgift med allerede i år.
I budget 2019, som nu er endeligt på plads, vil der ikke være plads til de store armbevægelser. Vi
har restkravet fra LG, som er en større udgift end den vi afvikler i 2018. Det betyder at vi sidder på
pengekassen igen et år. Så vi skal alle være med til at passe godt på vores sted og dermed holde unødige
udgifter nede.
På medlemsmødet i november blev der varslet prisstigninger, som træder i kraft den 1. januar.
Ingen klub uden frivillighed.
Vi er 100% afhængige af frivillig arbejdskraft - SØS er et fælles projekt, det er jeres klub og derfor er alle
uundværlige i den sammenhæng.
Jeg vil bede dig tænke over følgende, næste gang der skal bruges frivillige hjælpere:
Måske du tænker - Hvorfor skal jeg hjælpe med det?
Så vil jeg tillade mig at spørge - Hvorfor skulle du ikke hjælpe med det?
Når det så er sagt er der mange, som har givet en hånd med i 2018. Tusind tak til jer alle, for hjælp til
arrangementer, stævner, opgaver og lign.
Samarbejde
Slutteligt vil jeg i min opremsning nævne at vi har et rigtigt godt og konstruktivt samarbejde med ridecenteret og SØS’ vennerne. Det sætter vi stor pris på.
Vi glæder os til 2019, hvor fokus vil være at få genereret en sund holdbar økonomi, videreudvikle en
klub, hvor der er fokus på tilbud for alle niveauer inden for ridning. Vi vil arbejde på at udvide antallet af elevskolens ponyer/heste. Ligesom der allerede er stævner - fra klubniveau til landsstævner i
kalenderen. Og så vil der som nævnt, blive rette yderligere fokus på frivillighed - inddragelse af pensionærere, klubmedlemmer og elevskolebørn og forældre.
Tak for opbakningen, konstruktive samtaler, sparring omkring en god, om end til tider turbulent opstart af SØS. Vi i bestyrelsen lægger os i selen for at gøre det bedste vi kan for SØS.
Jeg ønsker alle en god jul og godt lykkebringende nytår.
På vegne af bestyrelsen
Nanna Blankschøn, formand på SØS

