Referat bestyrelsesmøde
SØS den 31. maj 2021 kl. 19.00-21.00
Tilstede: Nanna, Maria, Emma, Rene, Josefine, Lisa
på SØS
Afbud:

Dagsorden
1 Kl. 19.00
(15 min)

Siden sidst
Godkendelse af referat

2 Kl. 19.15
(25 min)

Status i stalden
Personale

Vi skal sikre at referat kan godkendes
hurtigere så information når
pensionærerne tidligere. Sker i Teams
Chat.
Sommerferieafløser opslag er sendt af
sted.
Vi tilføjer sidste elementer for at gøre
opslag til daglig leder lidt bredere, så vi
også kan ramme beridere mv, plus tilføje
inputs fra pensionærer.

Pensionærer

Opdatering af regler for boksreservation,
da vi har mange der flytter på
sommerfold og der er behov for
tydeliggørelse af regler og ens
retningslinjer for alle:
En specifik boks kan reserveres for 1
måned for 700 kr., hvis man vil reservere
boksen i længere tid end en måned
kommer prisen til at stige til 1200
kr./måneden.
Hvis man ønsker boksreservation af en
hvilken som helst boks på SØS er prisen
700 kr./måned

Åbningstider

Ændret åbningstider i sommerperioden
Hverdage kl. 22.00
Weekenden til 21.00

3 Kl. 19.40
(20 min)

Undervisere

Interessen for at få særlige undervisere i
dressur til SØS for at holde kursus
undersøges

4 Kl. 20.00
(20 min)

Elevskolen – Emma/Lisa

5 Kl. 20.20
(10 min)

Stævner /Aktiviteter- Josefine

Vi mangler fortsat elevheste/ponyer, der
sendes ansøgninger afsted i starten af juni
til flere fonde.
23. Juni:
Intern elevskole stævne i dressur
Mulighed for DRF kæpheste cup
undersøges.
Sankt Hans aften med bål og spisning
Tilmelding til spisning på hjemmeside.

6 Kl. 20.30
(10 min)

Hjemmesiden / økonomi Rene

Facilitetskort/dagskort – 10-turskort
fjernes da det er svært/kræver ekstra
arbejde at administrere og holde øje med.
Dem der har købt 10-turskort må køre
deres klip ud
Dagspris for medlemmer - 35 kr.
Dagspris for ikke-medlemmer - 50 kr.
Halmpiller der skrives på liste i foder boks
koster 40 kr. Køb i webshop fortsætter
med at være 30 kr.
Der skal stilles en fast palle over i laden
som pensionærerne må tage af, så vi kan
gøre status og sikre os mod svind.

7 Kl. 20.40
(15 min)

Arrangementer:
Arbejdsdag(e)
Ridelejr (taget under andet
punkt)
Sankt Hans (taget under andet
punkt)
Medlemsmøder

To arbejdsdage planlægges:
Torsdag d. 17. Juni - kl. 16.00-22.00
Lørdag d. 19. Juni – kl. 9.30-17.00
Mere meldes ud når vi har noteret alle
opgaver.

Medlemsmøde udskydes til efter
sommerferien
8 Kl. 20.55
(10 min)

Evt.

