Referat bestyrelsesmøde
SØS den 23. november 2021 kl. 18.30-21.30
Tilstede: Nanna, Maria, Lisa, Emma, Rene, Josefine
Afbud:

Dagsorden
1

Kl. 18.30
(10 min)

Siden sidst
Godkendelse af sidste referat.

2

Kl. 18.40
(30 min)

Status i stalden
Orientering omkring Personale
Ester er kommet godt i gang.
Kirsten er i aften kl. 17.00-20.00
Hjalte er hver dag
Info herom meldt ud til pensionærerne.
Personalemøde mandag med planlægning af dec + juledagene
Jesper kommer med 3 heste. Maria kontakter ham for hvornår han kommer
med sine heste.
Julegaver til personalet
Nanna aftaler med Bjarne kontor syd ift. bestilling
Orientering omkring Pensionærer
1 og måske 1 ind – 5 års vallak
Der er pensionærer, som stadig sætter spørgsmålstegn ved at de planter de
finder i høet er engbrandbæger. Maria har haft flere planter med ude ved
forskellige specialister, samtlige er enige om det er lugtløs kamille.
Vi igangsætter en aftale med en husdyragronom med speciale i heste, til at
komme og lave et oplysende foredrag omkring grovfoder, behov og kvalitet.
Der er rotter i laden. Rottemanden har været her. Der bliver bestilt en container
til alt det plastik vi har som de bor i.

3

Kl. 19.10
(20 min)

Elevskolen + undervisning – Emma
Nyt – opdatering omkring elevskolen
Læs fremsendte materiale fra Emma
Vi ansætter Anette Lau til agility pr. 1.1.22.
Kursus – imellem jul og nytår.
Laver aftale med Jesper omkring opstart af elevskolen.

4

Kl. 19.30
(10 min)

Stævner
Ønsker om at det ikke aflyses, men samles til en dag, hvis der ikke er nok til to
dage.
Josefine holder møde med Anette for at koordinere stævnerne – fra E – B
niveau.

6

Kl. 20.00
(20 min)

Økonomi
Kvartals opfølgning – vender tilbage når der er bogført op til dato
Budget 2022 – er under udarbejdelse
Prisreguleringer pr. 1.1.22. – der er justeringer, som bliver meldt ud pr. 30.11.
På baggrund at voldsomme prisstigninger på bl.a. gas og el. Vi er også advaret
om prisstigninger på grovfoder og foder.
Josefine laver et udkast til prisoversigt og nemt overblik

7

Kl. 20.20
(60 min)

Brainstorm på retning mod 2022.
Hvad vil vi?
Hvad skal vi prioritere?
Udvalg
Pensionær- og medlemsmøder
Bestyrelsesarbejde
Generalforsamling 2022 – torsdag den 24. februar
Drøftelse omkring sammensætning af bestyrelsen, kompetencer og interesser
for at sidde i bestyrelsen.
Der skal findes 2-3 nye kandidater, som vi håber nogen melder sig til.
Der skal afholdes et medlemsmøde pr. kvartal hvor min. 2
bestyrelsesmedlemmer deltager. Det er medlemmerne, der bestemmer hvad
møderne skal handle om. Koordineres med Joan, så der evt. kan være
fællesspisning med i arrangementet.

8

Kl. 21.25
(5 min)

Mange gode ideer til elevskolen – arrangementer og tiltag
Mange gode ideer til generelle aktiviteter og arrangementer.
Stadig desværre en tendens til at der er muggen i krogene og den energi ikke
gør noget godt for stedet.
Evt.
Kommende møde 10. januar og 1. februar kl. 18.30.

