Referat fra bestyrelsesmøde den 3. juli 2018
Hos Monia kl. 19.00-21.30
Tilstede: hele bestyrelsen
Dagsorden
1. Siden sidst – tages op under pkt. 9
Løsning på dressurhegn og spring…. Hvad er planen?
Køleskab i cafeteriaet
1.hjælpskursus – hvem skal med, Betina er tovholder.
2. Økonomi – kort/overordnet gennemgang af status, udfordringer og nye tiltag v. Monia
God likviditet – huslejen er betalt for juli.
Belægningsmæssigt ser det godt ud.
Det ser fornuftigt ud i parter på ponyerne – kunne godt bruge flere ponyer, så de sidste ryttere kan
få tilbudt en part.
Der blev diskuteret forskellige modeller ift. Weidemann
1. rate fra kommune er indkommet – lokaletilskud.
Vi har modtaget 9.000 kr fra opstartspulje fra kommunen – som var mærket til ridehjelme og veste.
Monia indkøber dette. Hanne info på FB.
Der indkøbes knager til at hænge hjelme og veste på ved den lille hal.
Vi har ca. 30.000 kr. i udestående for maj og juni. Vi har aftalt at der sendes 1. og 2. rykker og
derefter bliver sagerne sendt til Inkasso. Linjen som er meldt ud fra start håndhæver vi – og ens for
alle.
3. Person Dataloven v. Lotte (materiale fremsendt)
Der er udarbejdet en Privatlivspolitik for SØS pr. 23. maj 2018 – som skal være tilgængelig på
klubbens hjemmeside.
Fortegnelse over behandling af personoplysninger i en idrætsforening – udkast lavet til gennemgang
og kommentarer. Lotte kontakter DRF konsulent Dorte Nørskov, for en afklaring af hvordan vi skal
forholde os – medlemsinfo, hjemmesiden….
4. Staldkontrakter v. Lotte (forslag fremsendt)
Gennemgang af kontrakten – særligt punktet omkring forpligtelser ift. Arbejdsdag, stævne- og
aktivitet/arrangementshjælpe blev diskuteret. Vi vil frivilligheden – hvordan får vi det
implementeret i klubben og struktureret?
Stor artikel i Ridehesten omkring frivillighed på Sundeved Rideklub. Vi vil formulere noget omkring
frivillighedaspektet til hjemmesiden.
Frivilligheden skal tages op på kommende møder.
Hvordan håndterer vi fremskaffelse af hestepasset? Lotte kontakter Seges for præcis afklaring.
5. Ridelejr v. Hanne
15 forhåndstilmeldte deltagere

Dato – 9.-11. august
Caroline og Johanne hjælper og overnatter fra torsdag- fredag.
Torben og Arna laver mad
Hanne og Anne Mette overnatter fredag - lørdag
Betina har skaffet sponsorer
Monia – koordinerer med Anette ift. Rosetter fra Gerhardt
6. Hjælp til ringridning v. Nanna
Der er stadig enkelte pladser på hjælper listen
Traktor til at rive pladsen – Monia og Michael har styr på det.
Transport af trillebør og bortskaffelse af hestepærer – Monia og Michael har styr på det.
Nanna laver endnu et opslag for de løse ender fredag aften og søndag middag.
7. Personale v. Nanna
Undervisere: Michael, Robbin, Christine, Kimmi, Lisa, Kirsten underviser
Sandra Kellman har fået grønt lys for at undervise – skal kontakte Monia
Emma stopper den 31. juli – der er aftalt studiejob med hende 1 ugentlig vagt + 4. weekend.
Der er lavet vagtplan for sommeren som kan ses på opslagstavlen
Nanna holder møde snarest muligt med Michael og personalet.
8. Stævne den 8. august – v. Lotte
Lotte tager fat i Anette H. og melder ud når der er mere info.
9. Diverse
Der er afbrændingsforbud i kommunen – det betyder der ikke må ryges rundt på rideskolen. Det
må kun foregå ved hovedindgangen på p-pladsen (asfalt) hvor der skoddes i kummerne. NB laver
opslag på FB
Køleskabet i rytterstuen – Gitte og Anette har fyldt køleskabet op til stor glæde for rytterne. Der
skal være klar retningslinjer for hvornår køleskabet er ”åbent” og hvornår der er cafeteriatid.
Bestyrelsen bakker op omkring køleskabet. Det er ikke til personlig indtjening, men til investeringer
til klubben.
1. hjælpskursus – Rideklubbens personale + det tilbydes til Anette Holm, Lotte, Henriette, Nanna
+ tilbydes klubbens medlemmer, hvis der er yderligere pladser – Nanna koordinere med Betina.
Kurset afvikles inden landsstævnerne.
Championat – hvad gør vi med det? Kommer på næste møde.
Dressurhegnet – hvad gør vi? Er det til hverdags brug eller er det stævnehegn? Nanna tager en snak
med Michael – hvordan bruger vi det.
Springbanen bliver flyttet når græsset kan slåes.

