Referat bestyrelsesmøde
SØS den 12. oktober 2021 kl. 18.30-21.00
Tilstede: Nanna, Maria, Emma, Rene, Josefine
Afbud: Lisa

Dagsorden
1

Kl. 18.30
(10 min)

2

Kl. 18.40
(30 min)

Siden sidst
Godkendelse af sidste referat.
Referatet godkendt
Mangler stadig svar fra Ridebanen
Nyhedsbrev kommer inden jul til medlemmer på mail.
Status i stalden
Orientering omkring Personale
Uge 42- info fra Maria til pensionærer
Hjalte Ferie ons-fredag
Renate hjælper ons-fredag middag
Kirsten tager Renates aften mandag og tirsdag
Torsdag vil Kirsten finde en afløser til.
Nanna og Maria holder møde med Hjalte opfølgning på 3 mdr. ansættelse
Orientering omkring Pensionærer
Pt. har vi 43 opstaldere + 2 boksreservation + 10 elevheste
4 heste flytter til den 1. november
1 hest ankommet her i weekenden.
Ledige bokse: 18 stk. Vi reklamerer ikke så meget med det da vi pga omlægning
af folde ikke har så meget at tilbyde pt.
Overgang til vinterfolde 1. november
Foderrumsansvarlig status -Vita
Chipkorts adm. mangler – status – Rene følger op på det.

3

Kl. 19.10
(10 min)

4

Kl. 19.20
(30 min)

Vi afventer tilbud på små luftefolde fra Ridebane.dk. Josefine har kontakten.
Elevskolen – Emma
Nyt – opdatering omkring elevskolen
Punkter til fælles drøftelse og beslutning
Naja startede med at undervise denne uge. Gik fint
Stævner
Landsstævne
Kort tilbagemelding fra eval. mødet på Landsstævnet
Foreløbig økonomi – overskud 110.000 kr. mangler dog nogle regninger endnu.
Nye ideer til strukturen.

Kom godt fra start
Pt. 240 startere

6

Kl. 19.50
(5 min)

Halloween
Elevskole arrangement
Josefine tovholder
Økonomi
Kvartals opfølgning
God økonomi. Ingen uforudsete udgifter.
Gennemgang af vores priser ifm generelle prisstigninger på alt ifm driften.
Rene kigger ind i priser, udgifter sammen med Joan for en endelig udmelding.

7

Kl. 19.55
(60 min)

Brainstorm på retning mod 2022.
Hvad vil vi?
Hvad skal vi prioritere?
Udvalg
Pensionær- og medlemsmøder
Bestyrelsesarbejde
Udsættes til næste møde pga tidsmangel

8

Kl. 20.55
(5 min)

Evt.
Julefrokost den 3. december kl. 18.00
Næste bestyrelsesmøde 23. november kl. 18.30 – 21.30

