Referat bestyrelsesmøde
SØS den 31. maj 2022
Tilstede: Nanna, Rene, Anette, Joan, Tayna,
Afbud: Josefine, Jannie
Dagsorden
1

Kl. 17.15
(30 min)

Opfølgning på medlemsmødet.
Hvad skal vi tage fat i og hvad skal vi putte på P-pladsen (venteposition) - 30
minutter
Grønne sedler – GO 😊
Fællesspisning
Græsarealernes anvendelighed omkring ridecenteret / springbanen
- græsse med hestene på springbanen.
Fælles møder – fællesskab og dialog
Sponsor aktiviteter til heste til elevskolen
Hjælpere til stævner
Hjælperliste til pensionærer – Facebook gruppe kører allerede
Vedligehold af faciliteter
Klub ambassadør – bygge bro for nye medlemmer til elevskole, pensionærer
Hegn omkring udendørs elevbane (nice)
Nice to have
Tilbage til gamle ordning med weekendvagter for personalet.
Lys på udendørsbanen – ligger ved Ridecenteret.
Hegn om den store bane, så der kan afholdes D-stævne.
Nej tak
Mange store stævner som giver trætte hjælpere
Kæmpe Ego´er…. Hvad gør vi? Tænke hvad kan gøre andres dag bedre.
Medlemsmøder:
14. Juni kl. 18.00-20.00
Hvad betyder det at være hjælper? Hvordan skaffer vi hjælpere? Hvilke opgaver
har vi rundt om hjørnet? SØS Anette H og Jose stævne, Joan køkken.
23. August kl. 18.00-20.00 – Klubambassadører, hvordan griber vi det an? SØS
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Kl. 17.45
(10 min)

September – Vedligehold af faciliteter - Centeret og SØS
Oktober – Sponsor aktiviteter - Vennerne
November – Klub aktiviteter – udvalg SØS
Personalesituationen - kort tilbagemelding - 10 minutter
Kirsten starter 1. juni – hestemanagerelev – fuldtid, fast sidste weekend i
måneden
Ida Johnsen starter 1. juni – staldhjælp, fast torsdag + hver 2. weekend

Vi søger en staldmedhjælper – afløser for Anneke (stopper 30 juni)/ Esther
(stopper 20. juni)
Mandag og onsdag aften – der kigges ind i løsninger
Hjalte ferie 26, 31 og 32
Kirsten ferie 28, 29 og 33
Ida ferie 31
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Kl. 17.55
(10 min)

Økonomi - Rene, hvad er status - udgifter / indtægter = prisreguleringer? - 15
minutter
Presset på likviditeten – pga. voldsomme stigninger på El og Gas.
Der skal kigges dyrt ind i budget men forvente prisstigninger på bokslejen igen
pr. 1. juli. Primært energipriserne trækker denne gang.
Overdragelse mellem Rene og Joan kommende uge. Rene bliver nødt til at
trække stikket fra kasserer posten til oktober.
Anette har en livline til ekstern hjælp.
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Kl. 18.05
(10 min)

Elevskolen - Status Tayna (Jannie deltager ikke på mødet) - 15 minutter
Ridemærker – skal vi det?
Turistture over sommeren udbydes
Ridelejren kører – Lisa D. er tilbudt hjælp, men har ikke vendt tilbage.
Møde med Jesper, Jannie og Tayna - forventningsafstemning
Ønske om og behov for flere ponytræk hold tirsdag
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Kl. 18.15
(20 min)

Kommende arrangementer og stævner - Anette, Josefine - 15 minutter
Sankt Hans – opslag om der er nogen som vil planlægge det? Joan laver opslag
Stævne til august aftenstævne dressur.
Arbejder på et aftenstævne i spring.
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Kl. 18.25
(5 min)

7

Kl. 18.45

8

Kl.

Kort tilbagemelding fra arbejdsdagene. - 10 minutter
Det gik godt. Der er hegn om de nye folde og Bent og Frank har ansvaret for at
få lavet leddene.
Endnu en arbejdsdag kunne være god til rydning under hegn, fjerne
Engbrandbægre og hegn til elevskolens ponyer. Kontakter Centeret for
koordinering af denne opgave.
Kort tilbagemelding fra SØS venner /Centeret - 5 minutter
Vennerne har indsamlet 20.000 kr so far. Virkeligt flot.
Fold udfordring
Der er enkelte pensionærer, som har ønsket andre foldløsninger. Det har været
et kæmpe puslespil at få det hele til at gå op, med de særlige forhold der skal
tages. I bestyrelsen har vi ud fra ønskerne fra pensionærerne lavet foldplan. Er
der ønske om at bytte finde andre foldmakkere må dette gøres indbyrdes.
Eneste fold der ikke kan komme i brug er fold 9 – da denne er reserveret til
Jespers heste. Dette meldes ud til pensionærerne.

Næste møde tirsdag den 6. september kl. 17.15-19.15 på SØS

