Indkaldelse bestyrelsesmøde
SØS den 31. aug 2021 kl. 18.30-21.00
Tilstede: Nanna, Maria, Emma, Rene, Josefine, Lisa
på SØS
Afbud:

Dagsorden
1

Kl. 18.30
(20 min)

Siden sidst
Godkendelse af sidste referat.

2

Kl. 18.50
(30 min)

Status i stalden
Orientering omkring Personale
Der arbejdes med omstrukturering af personale i stalden. Rene, Maria og Nanna
Orientering omkring Pensionærer
Vi har nogle ind og nogle ud – går op.
Foderrumsansvarlig mangler – Emma finder en
Chipkorts adm. mangler – Kort kan købes på webshop, Rene kontakter firma for
rep /service.
Vaskemaskinen – udfordring. Der skal laves en manual – Emma laver den.
Skridtmaskinen – bimåler, afregning.
Der bliver kigget på løsning til varmt vands pladsen.
Vi undersøger mulighed for at genindføre udluk på folde som tilkøb i
weekenden.

3

4

Kl. 19.10
(15 min)

Kl. 19.25
(15 min)

Elevskolen – Emma/Lisa
Nyt – opdatering omkring elevskolen
Der har været møde med underviserne – fælles retning.
Forældreudvalget er opløst – ungdomsudvalget tager over på flere af
arrangementerne
Låne aftale på plads for Liban og Mc Coy.
Der printes afkrydningslister til elevskolen i stedet for online versionen
Stævner
Status på Landsstævnet
Budget need og nice
Generel holdning til klargøring og oprydning ifm. stævnerne.
Brug for en større snak om hvad vi vil med stævner på SØS. Hyppighed,
variation, målgruppe, hjælpere, mm.
Vi har en udfordring omkring antal startere til stævnerne – generel
problemstilling på landsplan.
D-stævne i november samlet til en weekend? Josefine kontakter stævneudvalg.

Julestævne E-stævne - 27. november. Internt for elevskolen.
6

Kl. 19.40
(60 min)

Opfølgning på pensionærmødet
Hvad tager vi fat i nu?
Prioritering af opgaver og tid/ressourcer
Hvem har ansvar for elevponyerne?
Emma kontakt til smed og dyrlæge
Ved syge elevheste kontaktes dagligleder, derfra Emma og Lisa hvis ikke daglig
leder. Emma laver opkaldsliste.
Tavlen overfor striglepladsen bliver til elevskoletavle.
Opgavefordeling ift. personale og pensionærere.
Nanna kigger på et skriv
Vedhæfter slide fra Marias oplæg i foråret ift. folde
Velkomstbrochure
Kommer på hjemmesiden og bliver lavet i papir til nye opstaldere.
Der er mange skrevne regler men også mange uskrevne regler – spørg din nabo.

7

Kl. 20.40
(10 min)

8

Kl. 20.50
(10 min)

9

Kl. 20.50

Nyhedsbrev – info 4 x årligt. Melde til og fra på hjemmesiden via mail.
Arrangementer:
Foldmøde for alle pensionærer – den 14. september
Arb. weekend – 18.-19. september Rene melder det ud. Koordinere med Bent.
Male striglebokse den 9. september + aftensmad.
Henvendelse omkring ekstra timer til spring
Denne plan kører i vinterhalvåret:
Dette meldes ud på pensionærsiden og på hjemmesiden:
Onsdag kl. 17.00-20.00 ved Robbin – primære underviser
Onsdag kl. 16.00-17.00 inden Robbin, eller efter Robbin frem til kl. 21.00, hvis
muligt.
Der er mulighed for springning efter elevholdet fredag kl. 18.00-20.00
Sommerhalvåret har vi springbanen. Vi har fået en aftale omkring sand fra
kommunen, så vi kan få banen opgraderet.
Evt.
Josefine –
Har talt med Ridebanen om tilbud på luftefolde.
Baneplaneren er ikke i orden. Den skal ordnes.
Afretning af banerne inden stævnet.

