Referat fra SABR-bestyrelsesmøde
Onsdag den 18. april 2018 kl. 18.30 i ”Tutten”
Line

Indkaldte:
Afbud fra:

Marie, Gitte, Karen, Mette, Katrine, Astrid, Christian, Joan, Nanna, Anders og Marie
Anders kom kl. 19.30 og Nanna gik kl. 19.55

Kage:
Referent:

Nanna
Karina

Pkt.

Beskrivelse

Ansvar

A.
Valg ordstyrer Mette er valgt som ordstyrer
B.
Godk. referat Referat fra d. 20/3-18 er godkendt og ligger på web.
C.
Prioritering d.o.
Pkt. Beskrivelse
Punkter til orientering – ingen beslutning
1. Formand, FU

Alle
Alle
Alle
Ansvar
Marie

Ansatte Jannie Svendsen har opsagt sin stilling som fast ansat til stald lørdag morgen hver
anden lørdag pr. 1/5. Se endvidere punkt til beslutning.
Funktions- Ida er pr. 1/4 ansat som funktionær på 28 timer/uge.
ansættelse Dansk Erhverv er kontaktet, bl.a. da der var usikkerhed i forhold til, hvordan Ida skal
aflønnes hvis hun tager afløservagter for de øvrige ansatte.
Ifølge Dansk Erhverv skal Ida aflønnes pr. time for de vagter hun tager udover
hendes 28 faste timer.
Løn Som vedtaget på sidste bestyrelsesmøde er lønstigning til alle undervisere pr. 1/4
effektueret, og der er lavet tillæg til deres ansættelseskontrakter.
Staldarbejdere Staldvagterne er øget i timetal, samt informeret om at klubben forventer at de
arbejder den tid de får løn for. Der er derfor udarbejdet en liste over ekstra opgaver.
Wrap Klubbens wrapleverandør, Henrik Jørgensen fra Frøkærgård kan ikke levere mere
wrap før sidst i juni. Vi har fået leveret de sidste 19 baller omkring 1/4, som vi
forventer holder i max. 3 uger. Ida har generelt problemer med at få kontakt med
ham for at lave aftaler. Hos ham betaler vi 350,- ex moms og ingen transport.
Christian har, efter stor søgning, fundet og afhentet 25 stk. hos lev. i Knebel til 350,ex. levering. Per Malling har stået for transporten. Pris herfor?
Chr. har derudover fundet 18 baller (heraf 9 runde) hos Trines hø-leverandør v.
Odder. Dem køber vi også og han leverer.
Bokssituation Boks 7 er udlejet pr. 1/5 til Ida (daglig leder).
1 boks (boks 15) er ledig pr. 1/5. Flere er interesseret senere, men vi forsøger at få
lejet boksen ud hurtigst muligt.
Boks 14 er opsagt pr. 1/6, hun ønsker at komme igen 1/9 når hesten har været på
sommergræs, men vi kan jo ikke garantere at der er en ledig boks.
Børneattester Der er nu indhentet børneattester på alle O18 ansatte og bestyrelsesmedlemmer.
2. Kasserer, FU
Balance Problemer med klubmodul i forhold til at få afsluttet.
Likviditet Likviditet.
MobilePay Indbetalingerne skal fremover gå ind på vores konto i Djurslands Bank.
Alle opslag er derfor ændret til den 5-cifrede kode 71791, da den er tilknyttet den
korrekte konto, hvorimod mobilnummeret er knyttet til en konto i Danske Bank.
Sponsor- Der er sendt sponsoropkrævninger til:
opkrævninger Guld-sponsorer (1.600 ex moms årligt)
•
•
•
•
•

Gitte

Gitte/
Karina
Gitte

DSA Dansk Stenanlæg ApS v. Anders Svendsen
DLG Service A/S, Equsana v. Joan Dahm
Dyrelægegruppen Frijsenborg A/S v. Ditte
Læderiet, V. Morten Andersen
Aros Tømrer og Tegnestue, v. Bent Hytting
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•

Brudesalon Kennedys

Annoncører i HP (375,- ex moms årligt)
•
•
•
•
•
•
•

Olsens's Beslagsmedie ApS
VVS Installatør Flemming Sørensen A/S
FACTUM Books v. John Futtrup (ønsker ikke mere efter 2018)
DM Vine v. John Futtrup
Mundelstrup El, V. Mogens Wind
Konditorbager Tilst, v. Tommy Christensen
Tømrefirma Jørn Pedersen ApS v. Jørn Pedersen

Se endv. pkt til beslutning.
3. Sekretær, FU

SABR Flyttemuligheder

Sommerferieaktiviteter
Traktor

Vedtægter

Karina
Det planlagte møde med kommunen, Center for byudvikling og mobilitet d. 6. april,
blev flyttet til afdeling for teknik og miljø.
Deltagere blev: Sol Strømbo Hansen, planlægger i afd. For natur og miljø
Jan K. Olesen, team leder i afdeling for byggeri under Byg og Miljø
Karina Erikstrup, SABR sekretær
Karen Tambo, SABR formand for pr.
De modtog på forhånd informationsmateriale og var velforberedte. Det var et
meget positivt, informativt og imødekommende møde hvor også en plan for hvem i
kommunen der skal kontaktes yderligere blev fastlagt.
Efterfølgende er der derudover startet en positiv dialog med Juridisk Leder, Jens
Høeg-Petersen fra bolig og projektudviklings afdeling for grundkøb og-salg. Han vil
undersøge om kommunen kan være interesseret i at købe Grønvej 110 (det tror han
umiddelbart godt at de kan). Vi har haft telefonisk kontakt til Marianne Naldahl
Lynnerup fra Sport&Fritid. Afdelingens forvaltningschef Niels Rask, har
efterfølgende modtaget vores materiale og er ved at finde en fremadrettet fast
kontaktperson fra afdelingen til os.
Vi er i gang med at lave materiale til ansøgning om en forhåndsgodkendelse på at
drive ridecenter på andre lokationer.
Se endvidere lukket pkt. til beslutning.
Louise Bang hjælper Ida med sommerferieaktivitet i uge 28 og måske i uge 27.
Derudover har endnu ingen andre meldt sig.
Traktoren mangler rengøring og vedligeholdelse.
FU har besluttet at der skal laves en beskrivelse af hvor ofte og hvordan traktoren
skal rengøres og vedligeholdes, som Ida kan arbejde udfra. Chr. laver udkast hertil.
De ændrede vedtægter er godkendt af Ib Stenvang v. Sport&Fritid i Aarhus
Kommune og DRF.
HUSK at sende info om medlemmer af bredde- stævneudvalget til Karen til web.

Udvalgsmedlemmer
4. Daglig leder
Status pr. 11/4
Status elevhold Dag
Hold
Mandag
Tirsdag

Onsdag

Antal

Bemærkninger

1

Indslusning

6 elever

2

Voksen øvet

6 elever

3

Børn Begynder

5 elever

6 pr. 1/5

4

Junior/voksen øvet

5 elever

Prøvetime er givet

5

Junior letøvet/øvet

4 elever

6

Børn Begynder

5 elever

7

Børn letøvet

6 elever

8

Børn/junior øvet

6 elever

Karina

Chr.
Karina
Astrid/
Katrine
Ida
Ida

Plads tilbudt ny elev
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Torsdag

Fredag

Lørdag

9

Springhold

2 elever

10

Børn/Jun Beg-Letøvet

4 elever

11

Voksen øvet

6 elever

12

Børn/Junior letøvet

6 elever

13

Børn Begynder

6 elever

14

Børn letøvet

6 elever

15

Junior øvet

6 elever

16

Puslinge

4 elever

17

Voksen letøvet

6 elever

2 prøvetimer 11/4

Venteliste Puslinge: ingen.
Barn/junior indslusning: 21
Barn begynder: 3
Barn/junior letøvet/øvet: 5
Voksen indslusning: 6
Voksen letøvet/øvet: 13
Status elevheste Elevhest
Bemærkning
1 Klavs
2 Color

3 Misty
4 Elvira
5 Benjamin
6 Simone
7 Hidalgo
8 Ronja
9 Madonna

Ida

Ida

Går ikke med i UV. Skal tilbage til Østerlund når de kan gå på døgnfold.
Vacc d. 10/4.
Er startet op igen efter skade, går UV op til 1 lektion om dagen.
Cille rider hende mandag og Ida(elev) begynder at ride hende i uge 16 så
hun kommer i bedre form og bliver lettere for nybegyndere
Fungerer fint igen, lidt doven.
Skal rides mere, men kan godt gå med i UV op til 2 lektioner om dagen.
(Der arbejdes på at finde en part-rytter til hende)
Går rigtigt godt, er meget populær i UV da han er rolig og lydig. Han er
blevet stærkere og får også ros af smeden for at være mindre stiv.
Det går bedre og bedre, hun har et godt hoved og fungerer godt, især til de
let øvede ryttere. Kan begynde at bruges i spring UV onsdag også.
Populær i UV da han er rolig og lydig. Har tabt sig lidt både huld og
muskler, han er sat op i foder og svar fra gødningsprøve afventes.
Rolig, lidt stærk men god til nervøse ryttere. Har tabt sig og er i fin huld nu.

Rolig og lydig. Hun erlidt følsom for schenkel ved første brunstdag. HUSK
hun må kun bruges 1 lektion pr. dag.
10 Jackpot
Fungere godt i UV og er populær, da han er rolig og lydig. Hans eksem er
blevet bedre og der er kommet styr på skoene efter han har fået klokker
på.
11 Pie
Mangler stadig balance i galop, er begyndt at sparke lidt ud ved strigling
og opsadling. Ida(stald) træner at få renset baghove.
Den nye sadel passer godt.
12 Mary
Fungere godt i UV, er desværre stadig for tyk.
Hun har meget skæve skuldre så hvis sadlen skal passe skal hun have
trænet højre skulder mere.
Har fået første omgang af Tec-tonic (mod insekter) Vaskes hen over
sommeren med Tea tree oil shampoo, for at holde sommereksemen nede.
500 ml koster 109 kr. og skulle holde hele sommeren.
13 Victor
Udvikler sig i UV, svag i venstre bagben derfor svært ved at galopere
venstre galop.Maja og Steen træner fortsat med ham.
Vacc d. 10/4.
Bliver fodret i spand på gulvet, da han bliver ved med at rykke krybben ned
og kombineret med en svag nakke er det ikke en godt for ham.
14 Timberlake
Fungere godt, sadlen glider stadig lidt frem.
Bliver brugt både på indslusning og øvet hold.
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15 Lola
16 Fenja Drejer

Status parter Elevhest

Bruges ikke i UV.
Chip er tjekket og passer med passet, så hun er født i 2014.
Flytter ind d. 28/4. Fjordhest på 141 cm og 12 år.
Har tidligere været elevhest i bording rideklub og fungere fint i elevskole.
Skal i bedre form før hun kan gå med i undervisning. Udlånes af Ida
(stald)der også rider hende i form igen.

Part-rytter

Bemærkning

1 Klavs

Ikke egnet

2 Color

Ledig

3 Misty

Ledig

4 Elvira

Ledig

5 Benjamin

Isabella Sejer Pedersen

Start: 01.02.2017

6 Simone

Charlotte Skovbæch

Start: 01.08.2017

7 Hidalgo

Maja Olsen

Start: 01.08.2017

8 Ronja
9 Madonna

Ledig
Astrid Løth

Start: 15.09.2017

10 Jackpot

Nathalie Albertsen

Start: 01.03.2017

11 Pie

Emilie Sebbelin

Start: 01.02.2018

12 Mary

Sandra Eilsø

Start: 01.11.2017

13 Victor
14 Timberlake

Ledig
Julia Grönlund

Start: 06.02.2017

15 Lola

Ikke klar

16 Fenja Drejer

Ikke kommet/ klar 😉

Der skal gøres en indsats for at finde parter til de ledige elevheste.
5. Elevrytter rep.

Ida

Der bliver langsomt skabt kontakt til forældre, specielt efter at der har været skriv i
Hesteposten…..de læser den!

Ida
Anders

6. Hestevelfærd

Mette
Sadeltilpasning Opgørelse på udlæg for 31.299,00 kr. er sendt til Idrætssamvirket. De har refunderet Karen
de bevilligede 30.000 kr.
Korrektions- Vi overvejer at sælge det korrektionsunderlag vi har til overs efter Jason. Det er
Mette
underlag faktisk aldrigt brugt og helt rent. Det kostede 799,00 dk fra ny.
Jasons sadel Er blevet solgt til Thilde Vendelbo.
Næste møde Nyt aktivt møde i udvalget snarligt. Vi skal snakke opgave-fordeling.
7. Handy-udvalg
Christian
Arbejdsdag Anden arbejdsdag i 2018 i søndags med mange fremmødte og stor aktivitet 😊
Handy møde Der har være afholdt møde, og der er oprettet en messenger-gruppe. Gruppen
fungerer godt.
El i Tutten Inuk (elektrikerelev) kiggede på det på arbejdsdagen. Opsummering af de tre
stikkontakter:
• Hver enkelt kontakt må maks forbruge 2900 watt, så det kan i teorien godt
trække ret meget.
• Tjek alle enheder/forbruger og fordel dem så de ikke overskrider 2900 watt.
• OBS på ikke at sætte en forlængerledning på i mindre kvadrat end forbrugerens
kvadrat!
• Der er 3 grupper, der går i samme kabel.
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Vindue i
boksstald
Fjernsyn
Udskiftning af
vinduer i
beboelse

8. PR-udvalg

AURA
Sponsorater
Carlsberg
sportsfond
Jem&Fix

9. Stævneudvalg

10. Bredde-udvalg

PowerPåske

11. Ungdoms-udv.
12. Cafeteria-udv.

13. Opstaldere

14. Beboelse

Vedr. strømbesparelse: Ikke at have flere frysere og køleskabe kørende end højst
nødvendigt, specielt udenfor stævnesæsonen.
Christian
Mogens Wind er bestilt til at lave en ekstra sikringsgruppe og laver det inden
bededagsstævnet.
Status: Der er bestilt 2 og de er klar men skal afhentes. Anders afhenter fredag ved
Fremtidens staldinventar i Langå.
Status på ophængning af sponsoreret fjernsyn i Tutten.
Christian
Det blev ikke nået på arbejdsagen.
Aarhus Kommune har givet tilsagn til at vi bruger flere penge på isætning af nye
Karen
vinduer i stuehuset og i stedet undlader at renovere vandkopper i elevstalden.
Årsagen er, at flere vinduer var mere rådne end først antaget. Tilskuddet er bevilget
under Genopretningspuljen.
Status på igangsætning i forhold til 50% tilskuddet laves hurtigst muligtChr.
Karen
Vi har indsendt ansøgning på 10.000 kr. til AURA Sponsorater. Beløbet er søgt som
tilskud til ny ridebane – særligt belysning. Der er ansøgningsfrist 24. maj, og vi kan
forvente svar ca. to uger efter.
Vi har søgt Carlsbergs Sportsfond om 10.000 kr. til renovering af dressurbanen.
Vi søgte fonden i efteråret 2017 til nye ridehjelme og sikkerhedsveste, men fik
afslag.
Vi har søgt Jem&Fix om støtte til hegn omkring dressurbanen.
Vi har tidligere søgt til lignende projekt uden at få tilsagn. Derfor var ansøgningen
let at producere, og vi krydser fingre for, at det lykkes denne gang.
Sikringerne i bl.a. hallen sprang 2 gange under stævnet i marts og El-installatør
Katrine
Mogens Wind måtte begge gange komme og lave det. ☹
Fint med starter til bededagstævnet.
Astrid
PowerPåske var en succes både for deltagere og arrangører. Der var stor tilslutning
til det, selvom at det var et nyt tiltag. En del nye elevryttere deltog.
Overskud af arrangementet: 7.500 (+ 1200 til tuttens regnskab for salg af slik)
Nu planlægger vi pinseridt og ridelejr.
Næste møde er i uge 20.
Der sælges skrabelodder fra diabetesfonden til bededagstævnet og gå rundt i
Nanna
området og sælge på hold.
Der er afholdt møde.
Joan
Prisstigning på øl til 15,- kr.
HUSK at hænge det nye betalingsnummer op (72791).
Se endv. pkt.1200 til beslutning.
Der er indkaldt til staldmøde den 17. maj kl. 18.30.
Jannie
OBS! Klubbens fodtøj må kun benyttes af ansatte i arbejdstiden.
FU
Marie bibeholder ansvar for udlejning til opstaldere.
Marie
Karina bibeholder ansvar for udlejning i beboelsen.
Karina
Laura Elkrog og kæresten David flyter ind i st.tv. pr. 1/6.
Ida F. Schultz vil gerne leje st.th. pr. 1/7 samt en boks.
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Pkt. Beskrivelse

Punkter til diskussion, handling og beslutning

100. Formand, FU

1. Arb.opg.
daglig leder

2. Ekstra
uv.hold

Marie
Er der opgaver som på nuværende tidspunkt ikke er del af daglig leders
arbejdsbeskrivelse som bør tilføjes?
• Specifikation af hvordan og hvor ofte traktoren rengøres/vedligeholdes.
• Fjernelse af snore i wrap-vognene efter et par dage, så vi ikke risikerer at
heste bliver viklet ind i dem.
• Fredag: Husk at fylde foder og wrap i vognene så der nok til hele weekenden.
• HUSK ingen redskaber på traktorens frontlæsseren når der køres i hallen
(gælder alle).
• Evt. overtage ”Dus med heste” som arbejdsopgave.
Beslutning: FU arbejder videre med at få opgaverne lagt ind i arbejdsbeskrivelsen.

4. Erhvervsaffald til
genbrug

5. Købstilbud
privatpony

6. Springtid

FU

Ida er interesseret i at overtage staldvagten lørdag morgen efter Jannie.
Da hun ikke ønsker at ende i en 37 timers stilling og for at undgå at vi skal opsige en
af de nuværende velfungerende undervisere, foreslår hun at hun fremover også
kun har en undervisningsdag (mandag) men at der så oprettes et ekstra hold den
dag for voksne begyndere/letøvede(umiddelbart efter nuværende hold 2), da der
er lang venteliste hertil. Når hun så har overtaget de sidste ledelsesopgaver
(personaleledelse) vil hun stadig ikke være på en 37 timers arbejdsuge, men
nærmere omkring 32 timer/uge.
Det er besluttet, med ikrafttræden pr. 1/5.
Et hold med 6 voksne giver en ekstra indtægt på 27.120,-kr./år, hvoraf ca. 5.400,går til løn.
Det er besluttet. Holdet oprettes med start pr. 1/6.
Marie informerer Ida og retter kontrakt m.v. til.

3. Fodersilo

Ansvar

Forslag om at sælge klubbens fodersilo, da den jo ikke bliver brugt længere.
Beslutning: Der er en meget lave gensalgspris i forhold til anskaffelsesprisen, så vi
afventer, indtil vi er helt sikre på ikke at vil få brug for den igen.
Flere gange har klubbens medlemmer fået ”løftede pegefingre”, når der i
forbindelse med arbejdsdagene køres affald på genbrugsstationen, da bl.a.
wrapplastic og -snore jo tydeligt nok er erhvervsaffald og ikke privat-affald.
Vi skal oprettes som erhvervskunder og har så mulighed for at købe en årlig fast
erhvervsadgang eller at betale et engangsbeløb hver gang vi afleverer erhvervsaffald. Engangsbesøg 265,- incl. moms. Årligt 2008,- ex moms.
Beslutning: Klubben tilmeldes som erhvervskunde og så køber vi engangs besøg.
Klubben er blevet kontaktet af en som ønsker at sælge en lille kat. 3 pony til
klubben for 8000,- kr.
Beslutning: Vi takker nej, da en lille kat. 3 pony er for lille klubbens behov.
Marie orienterer.
Springtid søndag – forslag om at ikke alt springtiden (kl. 13-15) hver anden uge
skal være til løsspringning, men kun fra kl. 13-14.
Beslutning: Det er vedtaget.

Marie

Marie

FU

Marie

Marie

Marie
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7. Ryttermærker

8. Aflysning

Forslag om at ryttermærker bliver et efterårs/vinter tilbud.
Beslutning: Ja
Skal de afvikles i DRF-regi med ryttermærkeprøver m.v. eller skal vi selv lave et
koncept.
Beslutning: De afvikles i DRF-regi. SABR medlemmer har førsteret, men det skal
også være åben for deltagere der ikke er medl. af SABR.
Der skal findes en underviser samt en tovholder fra bestyrelsen.
Inuk spørges mht. uv.
Joan bliver tovholder fra bestyrelsen. Marie overdrager til Joan som tovholder.
Aflysning af UV d. 5. juni? Der er ring og spring, måske vi skulle aflyse uv, så kan
vores elevryttere og have mulighed for at starte ring og spring.
Det er besluttet og skal på web.

200. Kasserer, FU

1. Sponsorbeløb

2. Diesel

Beslutning om at forhøje sponsor beløbene til:
• Hoved-sponsorer på minimum 4.000 kr ex moms årligt (individuelle aftaler).
• Guld-sponsorer på 2.000 kr ex moms årligt (skilt i hallen, på web og i HP)
• Sølv-sponsorer på 600 kr ex moms årligt (HP)
Nye sponsorer faktureres efter ovenstående takster pr. d.d.
Der er sendt fakturaer ud (via Klubmodul) for 2018 til eksisterende sponsorer.
Karen informerer dem om de nye priser inden årsskiftet 2019.

Forslag om at fylde dieseltanken, så der ikke skal køres op på tankstationen og fylde
op (der er ikke plader påtraktoren). Der er tilsyneladende også forskel på alm.
diesel og traktordiesel.
Beslutning: Chr. undersøger hvad det koster og om tanken er klar.

300. Sekretær, FU

1. Ridehjelme

2. Alder udv.medlemmer

Det er fra distriktsbestyrelsen afkræftet at de nye godkendte ridehjelme
efterfølgende skulle være afvise ved EU. Derfor fremsættes nedenstående forslag
igen.
Beslutning om indkøb af ridehjelme som lånehjelme til elevryttere:
Billigste fundne er fra Horze VG1 godkendt ridehjelm til 299,- kr/stk. inkl. moms
Forslag om at købe:
2 stk. XS-S = 49-52 cm
3 stk. S-M = 52-57 cm
1 stk. L-XL = 57-61 cm
I alt 1.794,- kr. inkl. moms.
https://www.horze.dk/ridehjelm/horze-pacific-defenze-hjelmvg1/30014.html?gclid=CjwKCAiA_ojVBRAlEiwAOLRxI6nvy8AyRYWqz4yoeATbtVe9m
4ZcNxDPAeDFQ_ud8aczHtNGTQQ0YBoCDKgQAvD_BwE
Karina bestiller ovenstående eller lign. hvis billigere findes.
Drøftelse: Som jeg ser det, er der ikke beskrevet noget omkring aldersgrænse på
udvalgsmedlemmer, hverken i klubbens vedtægter eller i forretningsorden.
Der er en tendens til at U18 medlemmer også ønsker at indgå i andre udvalg end
ungdomsudvalget. Hvad er holdningen til det?
Beslutning:
- Elevrytter repræsentant (p.t. ikke et udvalg)
- Hestevelfærdsudvalg: minimum 15 år som aldersgrænse.

Alle

Alle

Joan/
Marie

Alle/
Karen
Gitte
Alle

Karen
Gitte
Karen
Karina

Alle/
Chr.
Karina
Karina

Alle
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3. Prisstigning
Distrikt12

400. Daglig leder
500. Elevrytter-rep.
600. Hestevelfærd

1. Funktionsbeskr.HV

2. Sadler

- Handyudvalg: minimum 15 år som aldersgrænse.
- PR-udvalg: minimum 15 år som aldersgrænse.
- Stævneudvalg: minimum 15 år som aldersgrænse.
- Breddeudvalg: minimum 18 år som aldersgrænse.
- Cafeteriaudvalg: minimum 15 år som aldersgrænse.
Beslutningen skal indgå i forretningsordenen.
Der er indkaldt til ekstra distriktsrådsmøde i D12 den 23/4 kl. 19.30
Punkter til beslutning:
1. Fastsættelse af kontingent til distriktet samt gebyr for D-stævner.
Bestyrelsen foreslår en forhøjelse med 5 kr. fra 25 til 30 kr. pr. klubmedlem
samt en gebyrforhøjelse med 100 kr. pr. D-stævne til 200 kr.
Konsekvens for SABR i 2018:
Nuværende
Forslag
Difference
Kontingent
196 x 25 = 4.900,- kr. 196 x 30 = 5.880,- kr.
980,- kr.
Stv.gebyr D12
6 x 100 =
600,- kr.
6 x 200 = 1.200,- kr.
600,- kr.
Stigning pr.år
1.580,- kr.
Bestyrelsen bakker op om den beslutning der bliver taget af SABR’s deltagere på
mødet.
Intet til beslutning.
Intet til beslutning.
Funktionsbeskrivelse for HV til godkendelse.
Mette fremlægger et oplæg.
Det er foreløbigt godkendt. Oplægget rundsendes og evt. rettelser skal indsendes
inden 1 uge.
Er der behov for at få omstoppet Pie’s sadel?
Skal der findes en anden sadel til Simone?
Beslutning: Vi afventer. Hestevelfærd evaluerer fortsat i samarbejde med
undervisere og daglig leder fortsat evaluere på de nye sadler og om nogle bør
rettes yderligere til.

700. Handy-udvalg

1. Opgave
prioritering

1. Springbanen
2. Mikrofoner

3. Vandvognen

Anders
Mette

Alle
Christian

Prioritering af opgaver i forhold til klubbens nuværende likviditet:
• Fold-projektet sættes i gang her i foråret, så snart der er et overslag.
• Handy fremlægger oversigt og renoveringsopgaver i prioriteret form. Nye vinduer
(som er én af opgaverne) bliver bestilt til isættelse umiddelbart efter
sommerferien.
Hvornår må den åbnes?
Beslutning: Springene flyttes ud i morgen, men husk retningslinierne for brug.
Nuværende er UHF, hvilket er ustabilt. Nye VHF skulle være fremtidssikret.
Må der købes nye mikrofoner, 3-4000kr?
Beslutning: :Ja det må der. Chr. gør det, så de er klar til bededagsstævnet.
Brug af vandvognen:
Til vanding af udendørs-baner forsøger vi at bruge vandet fra vandtanken.
Klubben har en pumpe til formålet, husk ikke at suge vandet fra bunden op!
Vandvognen skal repareres inden, da den er utæt. Chr. aftaler med handyudv.

800. PR-udvalg

1. Støttelotto

Karina

Chr./
Karen

Alle
Alle
Chr.
Alle

Chr.
Karen

Der er p.t. solgt 15 støttelodder i 2018. Sidste år var der solgt 25 lodder. Der er i
2018 gjort en særlig indsats for at sælge lodder (mails, direkte opfordringer mv.).
For første gang kan et støttelod alene købes via Klubmodul. Det er lettere for
nogen, men for andre er det en hindring.

Side 8 af 9
sabrorideklub.dk - SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro, CVR 73304113 - info@sabrorideklub.dk

Referat fra SABR-bestyrelsesmøde
Onsdag den 18. april 2018 kl. 18.30 i ”Tutten”
Beslutning: bestyrelsen åbner op for, at der også kan sælges støttelod via Mobile
Pay og kontant betaling.
MobilePay kode specielt til det skal laves. Hvis der betales med Mobile Pay er det
vigtigt at vi får oplysninger om navn, mailadresse og mobilnr. da kontoudkrifter
derfra er med kodet idnr.
2. Nyhedsbrev

Alle
Karina

Input:
• Ny låne-elevhest: Fenja kommer den 28/4.
• Udendørs springsæsonen er i gang – husk reglerne for brug.
• Hegn om springbanen – endelig kom det.
• Mere styr på strømmen – ny sikringsgruppe.
• Støttelotto igen også via MobilePay og kontant – udover via Klubmodul.
• SABR søger flere sponsorer / ændrede takster og grupper.
• Status på dressurbaneprojektet – nyt event.
• UU sælger skrabelodder fra Diabetesforeningen.
• Hestesygdomme i DK – forholdsregler i SABR p.t.

900. Stævneudvalg

Stævneudvalget har behov for at at lydanlæggene virker både i hallen og udenfor
inden bededags-stævnet. Hvad kan og skal der gøres for at sikre det?
Beslutning: Udover nye mikrofoner købes der balancerede kabler.
2. Sikringer
Hvad kan og skal vi gøre for at undgå at sikringerne spinger fremover (inden
bededagsstævnet)?
Beslutning: Mogens Wind er bestilt til at lave en ekstra sikringsgruppe og laver det
inden bededagsstævnet. Der er derudover købt ekstra sikringer.
1000. Bredde-udvalg Intet til beslutning.
1100. Ungdoms-udv. Intet til beslutning.
1200. Cafeteria-udv.
1. Prisstigninger Udover udvalgets egen prisstigning på øl, har bestyrelsen besluttet fl.g.
prisstigninger i cafeteriaet:
Toast 15,- kr. Pommesfrittes 15,-/20,-/25,- kr.
1300. Opstaldere
Intet til beslutning.
1400. Beboelse
1. Rengøring
Huslejestigningen er ikke varslet til beboerne endnu, da FU er bange for at en
husleje-stigningen på 100,-kr/md er for lidt i forhold til hvad der skal aflønnes
rengøring for.
Beslutning: Huslejestigningen bliver på 150,- kr/md og det skal fremgå at stigningen
er til rengøring af fællesarealerne inden-døre.
Joan Madsen ansættes pr. 1/6 til jobbet. Der underskrives kontrakt snarest.
1500. Eventuelt
Der er p.t. en del sygdom med kværke og heste-herpesvirus i hestestalde i DK.
OBS! vask hænder grundigt og skift tøj, inden man kommer til SABR efter at have
været i kontakt med heste fra andre stalde.
Der tages ekstra forholdsregler ved bededagsstævnet (lukkede stalde).
1600. Næste møde
1. Dato
Tirsdag den 22. maj kl. 18.30
2. Kage
Astrid har kage med.

Katrine

1. Lydanlæg

Alle/
Chr.

Alle/
Chr.
Astrid
Nanna
Joan
Alle

Jannie

Alle
Karina

Alle
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