Nyhedsbrev
Maj 2019

Vi er nu godt i gang med arbejdet i den nye bestyrelse og har fået opgaverne fordelt. På SØS hænger plakater, hvor
bestyrelsen er præsenteret og I kan se hvilke udvalg de forskellig medlemmer af bestyrelsen varetager.
ELEVSKOLEN
Vi har pr. 15. maj ansat Rikke Brøndum som ansvarlig i elevskolen. Rikke kommer til at have undervisning og bliver
også ansvarlig for holdlister og arrangementer i elevskolen. Tag godt i mod hende. Det betyder at Fie og Lea stopper.
Vi vil gerne sige tusind tak for jeres indsats i overgangsperioden.
Helena fortsætter med at undervise i elevskolen, som led i hendes uddannelse. Som noget nyt har Helena fået en arbejdstelefon - nummer 44102447 - hvorpå hun kan træffes tirsdag og onsdag kl. 16.00-17.30. Hun kan ikke kontaktes pr.
messenger eller andre kanaler. Det håber jeg på forståelse for.
AKTIVITETER
Vi har frem til sommerferien 2 arbejdsmandage - den 20. og 27. maj, hvor alle kan være med og vi har mange opgaver
som skal løses. Derudover er der aftenstævne den 22. maj - spring og dressur.
Der bliver indkaldt til medlemsmøde, lige som der er arbejdes på at arrangere en sommerfest for klubbens medlemmer.
Til Aktiv sommerferie har vi meldt 3 dage til. Det betyder at uge 27 formiddage er der gang i den på SØS.
Vi forventer igen i år at skulle hjælpe til Sønderborg Ringridning - en tjans som giver godt til klubkassen og som alle
kan være med til. Så sæt allerede nu X i kalenderen.
NYE TILTAG
Klubbens aktiviterer bygger på frivillighed. Der er ingen klub uden frivillige. Lige nu er det tordenskjolds soldater,
som trækker læsset og det er vi i bestyrelsen sikre på kan blive bedre. Dog må vi også være realistiske og har derfor på
sidste bestyrelsesmøde besluttet at indføre FRIVILLIGHEDS DEPOSITUM.
Hvert enkelt medlem opkræves 300 kr ved årsskiftet. Dette er et depositum, som kan betales tilbage, hvis man hjælper
4 x i løbet af året. Det gælder stævner, aktiviteter, lejre og arbejdsdage. Første depositum opkræves pr. 1.7.19. og
gælder frem til 31.12. - for dette depositum - 150 kr. - skal arbejdes 2 x . Ved årsskiftet bliver det opgjort, hvem der får
depositum tilbagebetalt og hvem der ikke gør.
Vi har bl. a. 5 store stævneweekender til efteråret, så der er rig mulighed for at få sine 150 kr. retur.
I cafeteriaet bliver der stillet en reol op, hvor klubbens medlemmer kan tage aflagte hestebøger og blade med til fælles
glæde. Så har man en stille stund i cafeteriaet er der lidt at læse i og måske der kan lånes en god frilæsningsbog, som
kan afleveres igen når den er læst - og byttes til en ny.
Vi overvejer nyt klubtøj i samarbejde med Ridehesten. Det bliver hængt op i kontoret, så du kan se det der. Hold øje
med Facebook for dette.
Der vil fremover være mulighed for at træffe en fra bestyrelsen, samt Michael Grønne på kontoret. Dette vil være
mandage i lige uger kl. 17.00-18.00, med start uge 22. (juli er der ferie)
Fremover vil opkrævningerne have forfaldsdato den 1. i måneden. Vi arbejder på en PBS løsning.
REMINDER
Nu er udendørs sæsonnen startet og vi vil minde om I skal være gode til at samle hestepærer op på den udendørs bane
og på vejen op til den udendørs ridebane. Får hestepærene lov at ligge på asfalten ødelægger det belægningen, det
ætser simpelthen asfalten. Så afsted med kost og skovl :)
På vegne af bestyrelsen - Nanna Blankschøn, Formand SØS

