Referat fra SABR-bestyrelsesmøde
Onsdag den 20. juni 2018 kl. 18.30 i ”Tutten”
Line

Indkaldte:
Afbud fra:

Marie, Gitte, Karen, Mette, Katrine, Astrid, Christian, Joan, Nanna, Anders og Marie.
Ida deltager i orienteringspunkterne.
Astrid

Kage:
Referent:

Joan
Karina

Pkt.

Beskrivelse

A.
B.

Valg af ordstyrer Marie er valgt som ordstyrer.
Præsentation Ida har ikke tidligere deltaget i bestyrelsesmøder, men deltager denne gang i
orienteringspunkterne.
Alle i bestyrelsen præsenterer sig og egen funktion i bestyrelsen.
C.
Godk. referat Referat fra d. 22/5-18 er godkendt og ligger på web.
Pkt. Beskrivelse
Punkter til orientering – ingen beslutning

 Formand, FU
Ansættelser • Isabella Jeppesen ansættes som staldmedarbejder pr. 1/7 og overtager pr. 1/8
Camilla Jeppesens faste staldvagt tirsdag eftermiddag (Camilla skal på
efterskole).
• Karen Tambo ansættes som underviserafløser.
• Marie Nielsen ansættes som staldafløser pr. 1/7.
• Ida Fogh Schultz ansættes som staldafløser pr. 1/8.
Sommerferie- • Der har været tilmelding til sommerferieaktiviteter i uge 27 og 28 d. 15/6 og
aktivitet
Marie har fordelt imellem de rettidigt ansøgere.
• Ida og Inuk har ansvaret for sommerferieaktivitet i uge 27 og Ida og Louise BH
har ansvaret i uge 28.
Ferieplan Marie arbejder fortsat på at få ferieplanen til at hænge sammen.
Genbrugs-affald • Klubben er tilmeldt som erhvervskunde på genbrugsstationen.
• Indtil videre kan Marie og Ida købe engangsbesøg via SMS, der kan tilføjes flere
telefoner, hvis det bliver nødvendigt.
Mobiltelefon • Marie har købe en ”ny” arbejdstelefon, Samsung J3 smartphone til daglig
daglig leder
leder.
Bokssituation • 2 ledige i juni måned.
• Boks 15 er udlejet pr. 1/7 til Ida Fogh Schultz. Boks 14 er fortsat ledig.
• Der er en der er interesseret i boks pr. 1/9.
 Kasserer, FU
Balance Balance for 1. kvartal samt april og maj klar.
2. kvartal laves den 5/7.
Likviditet • Ca. 190.000 – pengene er afsat til projekter (bl.a. ridebane)
• OBS på at der ikke er elevuv-indtægter i juli.
Budget Budget er gennemgået på seneste FU-møde, og indtil videre ser det ud til at det
fortsat er muligt at nå at lave alle ting, der er sat i budget.
 Sekretær, FU
Wrap Henrik fra Frøkærgard har leveret wrap fra 1. slet i år.
Der er lavet og sendt kontrakt til ham på 360 stk. (+/-20) baller i perioden 1/62018 til 1/6 2019. Karina rykker for underskrift.
Valgfag skolen • Ida og Karina deltager i møde med skoleleder Carsten Aude fra Sabro
Korsvejskolen og andre lokalforeninger, torsdag den 21/6 kl. 17.30 vedr.
samarbejde omkring praktik i et fremtidigt valgfag som træner generelt.
• Skolen har p.t. én elev der ønsker et sådan praktikforløb hos os.

Ansvar
Alle
Alle

Alle
Ansvar
Marie

Gitte

FU
Karina

Karina
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Referat fra SABR-bestyrelsesmøde
Onsdag den 20. juni 2018 kl. 18.30 i ”Tutten”
• Ida vil gerne indgå i samarbejdet med skolen omkring valgfagspraktik i SABR.

 Daglig leder
Status elevhold Dag
Pr. 18/6-18 Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Hold

Antal

1

Indslusning

6 elever

2

Voksen øvet

6 elever

18

6 elever

3

Voksen
begynder/letøvet
Børn Begynder

4

Junior/voksen øvet

6 elever

5

Junior letøvet/øvet

6 elever

6

Børn Begynder

5 elever

7

Børn letøvet

5 elever

8

Børn/junior øvet

6 elever

9

Springhold

4 elever

10

Børn/Jun Beg-Letøvet

3 elever

11

Voksen øvet

6 elever

12

Børn/Junior letøvet

5 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

Bemærkninger

3 tilmeldte på klubmodul
Der skal følges op på tilm.

4 elever

! Flyttes til lørdage pr. 1/8.

Venteliste Puslinge: ingen.
Barn/junior indslusning: 26
Barn begynder: 4
Barn/junior letøvet/øvet: 4
Voksen indslusning: 2
Voksen letøvet/øvet: 6
Flytn. springhold Der er positive tilkendegivelser i forhold til at flytte springholdet til lørdag - og
holdet er tilsyneladende allerede fyldt op.
Status elevheste Elevhest
Bemærkning
1 Color

Er i beh. For sur stråle på 3 ben, men er let i gang i uv. igen.

2 Misty

Fungerer fint. Har haft sår efter mundkurv.

3 Fenja

Er i beh. For sur stråle på forben. Fungerer ellers fint og er fuld med i
uv.
For tyk, men fungerer ellers fint

4 Elvira
5 Benjamin

6 Simone
7 Hidalgo
8 Ronja
9 Madonna

Ida
Ida

Ida

Ida
Ida

Har tilsyneladende svært ved at finde sin plads, når der er ændringer i
flokken, men det går langsomt bedre.
Fungerer fint som ridehest, men kan stadig have truende adfærd
overfor de andre heste også i uv.
Har problemer med gjordsår. Har skiftet sadel. Vigtigt at hun har
lammeskind på gjorden og at den ligger rigtigt. Fungerer ellers fint
Fungerer fint – men har igen problemer med maven med det nye wrap.
Får tarmregulerende tilskud.
I behandling for sur tråle – fungerer fint
Har været halt, men er ved at være nogenlunde rentgående igen.
2 tænder skal fjernes. Det kan desværre ikke gøres i SABR. Pris ca.
6.000 kr.

Side 2 af 9
sabrorideklub.dk - SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro, CVR 73304113 - info@sabrorideklub.dk

Referat fra SABR-bestyrelsesmøde
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10 Jackpot

Sur stråle. Fungerer ellers fint.

11 Pie

For tyk. Skal have ordnet tænder og opdrages

12 Mary

Har fået eksemdækken på, det fungerer fint, men det er lidt for lille.

13 Victor

Er stadig halt, men er sat til salg.

14 Timberlake

Er halt, men langsomt i genoptræning.

15 Lola

Går så småt med i uv., men skal stadig trænes i balance m.v.

Status parter Elevhest

Part-rytter

Bemærkning

Maja Lund Olsen

Flyttet fra Hidalgo pr. 01.06.2018

Ida

1 Color
2 Misty
3 Fenja

Ledig

4 Elvira

Ledig

5 Benjamin

Isabella Sejer Pedersen

Start: 01.02.2017

6 Simone

Charlotte Skovbæch

Start: 01.08.2017 Opsagt 01.08.2018

7 Hidalgo

Johanne Malmros

Start: 01.08.2018

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
15 Lola

Ikke mulig
Julia Grönlund

Start: 06.02.2017
Ikke klar

Flere nye ansøgninger på Fenja og Elvira og Timberlake udover dem på venteliste.
Udlån til
Østerlund
Ridelejr
Elevhestene på
hjemmesiden
 Hestevelfærd HV
Møde HV og DL
Møde HV
Overvægtige
elevheste
Ny hest

Dækkener

Grønpiller

• Timberlake, Ronja, Simone og Pie udlånes til Østerlund Ridelejr i ugerne 27, 28
og 29.
• Simone, Pie og Timberlake får forsko på inden.
• Ida laver opdateret beskrivelse af Fenja, Simone og Pie til hjemmesiden.
• Det sendes til Karen/Karina.

Marie

Mette
Mette (HesteVelfærd) og Ida (DagligLeder) har haft møde d. 9/6-18 hvor nogle
konkrete opgaver blev fordelt – mødet gentages om ca. 2. måneder.
Der planlægges møde i hestevelfærdsudvalget snarest, så HV-opgaver kan
fordeles videre ud i udvalget.
Der forøges med at lægges dobbelt slow-feeder net på wrappen, i håb om at det
kan regulere foder-indtaget bedre. Evt. skal flere elevheste have mundkurv på.
• Når Victor sælges har vi brug for en hest der kan tage tunge ryttere.
• Mary og Misty går med tunge ryttere allerede, og flere af de store heste kan
ikke holde til kun at gå med tunge ryttere hele tiden.
Det kan blive et problem på voksenholdene.
Der hænges kroge op til dækkener på staldgangen med navn til de der har brug
for regn- eller insektdækken, så de ikke ligger og roder og der opstår tvivl om hvis
der er hvis.
Forsøg med grønpiller for hestenes maver er sat i gang. Dette som erstatning af
nuværende tarmstabiliserende tilskud der er ret dyrt.
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Sur stråle Der laves gennemgang af hestenes hove, for at tjekke for sur stråle.
Huldvurdering Der laves snarest ny huldvurdering.
Hesteposten Der skrives indslag til hesteposten om mundkurve og om hvorfor flere af hestene
har fået mundkurve på samt om pindestatitsikker.
Desuden skrives info til parterne om pindestatistikker, så parterne forstår hvorfor
de skal udfylde dem?
Sadel til Timberlake har fået anden sadel som forhåbentlig ligger bedre på ham. Den er
Timberlake sponsoreret af Kirstineholm Rideudstyr.
 Elevrytter
repræsentant
Spørgeskema Status: Skemaet sendes til hele bestyrelsen og introduceres efter sommerferien
ved et elevryttermøde. Se pkt. 600.1
 Handy-udvalg
Arbejdsdag • Arbejdsdag afholdt d. 3. juni 2018, med begrænset fremmøde.
• Der er sendt fakturaer til evt. opstaldere og partryttere der ikke har opfyldt de
kontraktlige forpligtelser mht. deltagelse i arbejdsdag.
Vinduer i Vinduerne er bestilt med forventet levering og isætning i uge 27.
beboelse Beboere informeres.
Højtttaler Der er indkøbt en ny udendørs højttaler – den fungerer fint.
Plæneklipper • Klubben har købt en brugt plæneklipper (håndskubber). Den kører på benzin og
fyldes via en dunk med tydelig etikette der angiver at den er til benzin.
• Den kan bruges af beboerne i deres fælles have samt af medlemmerne på
rideklubbens grønne arealer. Den har fast plads under halvtaget bag hallen
• Marie laver instruktion til at hænge på klipperen. Sendes til Karina
• Karina informerer beboerne.
 PR-udvalg
Udvalgsmøde Udvalget har afholdt møde den 7. juni.
Udvalgets indsats fokuseres fortsat på at indsamle til ridebanen. Nye
sponsoremner kontaktes og fondsansøgninger sendes ind.
Sponsorfestdag Vi havde en forrygende sponsorfestdag den 27. maj med et resultat langt bedre
end forventet. Det endelige beløb er 26.771 kr. (sponsorspring på tid, ringridning,
højdespring og ponytrækketure). Overskud fra dagen går til renovering af den
udendørs 20x60 dressurbane.
Dressurbane Status på indsamling er pr. 20/6 59.871 kr.
AURA Vi har desværre modtaget afslag på ansøgning til AURA energi til støtte af projekt
ridebane.
DGI/DIF- PR-udvalget har besluttet at søge puljen om 25.000 kr. til renovering af
foreningspulje ridebanen. Ansøgningen indsendes under formålet "At tiltrække og fastholde
medlemmer i foreningen". Der er løbende ansøgning og svar inden for 4 uger (+
juli måned).
Stævneudvalg

Bededags-stv. Bededagsstævnet forløb fint og gav et overskud på 17.918 kr.
Ring og spring Klubben prøvede, med stor succes, for første gang i lang tid kræfter med ring og
spring d. 5. juni. Her var over 70 starter og et overskud på 4.930 kr.
Sct. Hans stævne Er afholdt i weekenden d. 16. og 17. juni og var, trods mange stævner i distriktet,
godt besøgt og gav et overskud på 11.245 kr.
Sensommer- Sensommerstævnet bliver med 4 SABR-cups i dressur og spring. Cup-vinderne
stævne vinder et cup-dækken og en special-rosette.
Rosetter Der er bestilt ekstra rosetter som skal bruges både som B0 og bredde-rosetter.

Marie
Anders
Anders
Christia
n
Gitte
Chr.
Karina
Chr.
Marie

Karen

Katrine
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Bredde-udvalg
Pinseridt Pinseridt gav et overskud på 2.635 kr.
Ridelejr 45 deltagende børn – stor succes og et overskud på 24.224 kr.
Derudover er der solgt slik, sodavand og is for minimum 1200 kr.
Ungdoms-udv.
Diabetes-lodder • Status på salg af Diabeteslodder: 160 stk. solgt. 400 var bestilt. Overskud
1.800,- kr. Hvis dr en anden gang skal sælges diabeteslodder skal der kun
bestilles 200 stk.
Udv.møde • Der er afholdt møde i ungdomsudvalget d. 12. maj.
Aktivitetsplan • Her er lavet udkast til datoer for ungdomsudvalgsaktiviteter det næste lange
stykke tid. Se punkt til beslutning.
Cafeteria-udvalg Intet.
Til/fra boksstald
Vitaminer De gamle vitaminer er overskredet seneste holdbarhedsdato og fjernes.
Til/fra lejligh.
Ledige værelser Der skal findes nye lejere/laves opslag om ledige værelser på 1. sal pr. 1/8 eller
senest 1/9.

Pkt. Beskrivelse



Formand, FU
1. Rykning af
fredagsholdene

2. Strømpesalg

3. Besøg i
klubben
(lukket punkt)

Punkter til diskussion, handling og beslutning

Astrid

Nanna

Joan
Jannie
Mette
Karina

Ansvar
Marie

Forslag om at holdene om fredagen rykkes 15 minutter, så det første hold starter
kl. 16.00.
Inuk har svært ved at nå at være her til arbejdstids-start kl. 15.30 om fredagen.
Beslutning: Det er besluttet, med virkning pr. 1/8.
Ida informerer underviser og elever på holdene.
Forslag om salg af strømper med logo, med henblik på at tjene penge til ny
ridebanebund.
2400 par sorte strømper i rimelig god bomuldskvalitet str. one size i pakker med
3 par i hver…. altså 800 pakker der sælges for 50 kr pr. pakke.
Indtægter: 40.000 kr (hvis alle sælges)
Udgifter: inkøbspris 12.750 kr
Overskud: 27.250 kr (hvis alle sælges)
Jeg har nogle eksemplarer som kan ses ift størrelse og kvalitet.
Producenten tjener intet på det, så vi kan selv sætte prisen (= mere eller mindre
fortjeneste.)
Beslutning: Bestyrelsen synes godt om forslaget, men kan desværre ikke
overskue opgaven p.t.
Bestyrelsen har modtaget en skriftlig ”klage” vedrørende venne-besøg i klubben.
Besøgene og den deraf følgende aktivitet omkring nogle af de unge piger i
klubben har medført utryghed blandt nogle medlemmer og opstaldere.
Forud for bestyrelsesmødet var der talt med de berørte piger om at vise hensyn
til andre medlemmer.
Bestyrelsen drøftede emnet og klubbens generelle holdning til venne-besøg – og
vi oplevede, at bestyrelsen er delt i forhold til, hvad der er vigtigt at prioritere.

Alle
Ida

Alle

Karina

Marie

En del af bestyrelsen lægger særlig vægt på at:
Side 5 af 9
sabrorideklub.dk - SABRO RIDEKLUB, Grønvej 110, 8471 Sabro, CVR 73304113 - info@sabrorideklub.dk

Referat fra SABR-bestyrelsesmøde
Onsdag den 20. juni 2018 kl. 18.30 i ”Tutten”
•
•
•

antallet af regler i klubben generelt er et minimum, da få regler som
overholdes/håndhæves er bedre end mange der glemmes/ikke håndhæves.
bestyrelsen har tillid til alle klubbens medlemmer - også teenagerne.
fastholde medlemmerne i klubben. Særligt er der gennem de senere år set en
tendens til at teenagerne forlader klubben. Teenagerne bærer en stor del af
klubbens fremtid og at det er bestyrelsens ansvar "at uddanne" dem til
fremtidige udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer.

En anden del af bestyrelsen lægger særlig vægt på at:
• bevare klubben som et sted hvor forældrene har tillid til at de trygt kan sende
deres børn til i dagtimerne, men også i forhold til at lade dem overnatte i
weekender og ferier sammen med andre ”heste-tossede” medlemmer
• klubben ikke får ”skær” af at være et skalkeskjul og et mødested til at dyrke
kammeratskaber der ikke har med klubben og klublivet at gøre.
• det er helt naturligt, at teenagere har behov for at have et liv uden for
rideverdenen, men den del af bestyrelsen mener ikke, at det som
udgangspunkt er noget, klubben skal lægge hus til.
Beslutning:
Alle i bestyrelsen er enige om at det er vigtigt at det skal føles trygt og rart for
alle medlemmer at opholde sig i klubben.

Alle

Det har altid været tilladt at tage venner med på besøg i klubben, og sådan
ønsker vi at det fortsat skal være, forudsat at de opfører sig ordentligt og
overholder de regler der er for sikkerhed og øvrig færden i klubben.
Det er medlemmet som inviterer ven/venner hertil, der er ansvarlig for at
gæsten/-erne overholder dette.
Formanden orienterer pigerne om dette.

Marie

4. Regler for brug • Nuværende regler for brug af rytterstuen er gennemgået og revideret.
af rytterstuen
Nuværende regler for ryttertuen:
- Rytterstuen skal ALTID være ryddelig og ren år du forlader den, så ryd op
og støvsug
- Tøm ALTID skraldespanden
- Der skal være ro hverdag kl. 22 og fredag + lørdag kl. 24
- Unge under 18 år må ikke indtage alkohol og ryge
- Skru ALTID ned for varmen på begge radiatorer efter i har brugt
rytterstuen
- Skriv dato og navn på sedlen over brug af rytterstuen
Forslag til nye regler for rytterstuen:
- Rytterstuen er for alle klubbens medlemmer og forældre og kan frit
bruges i dagtimerne.
- Klubbens medlemmer må sove i rytterstuen, hvis de forinden har fået
tilladelse af formanden til det.
Af hensyn til brandmyndighederne skal alle navne på overnattende
oplyses til formanden.
- Fredag og lørdag skal der, af hensyn til husets beboere, være ro senest kl.
24.00.
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-

Alle øvrige dage skal der, af hensyn til husets beboere, være ro senest kl.
22.00.
Det er ikke tilladt at ryge, indtage alkohol eller euforiserende stoffer i
rytterstuen.
Efter hver overnatning skal der senest kl. 12.00 være ryddeligt og rent,
tømt affaldsposer og støvsuget.
Når rytterstuen forlades skal begge radiatorer være lukkede.
Husk at skrive dato og navn på sedlen over brug af rytterstuen inden den
forlades.

Beslutning: De nye regler for brug af rytterstuen er besluttet.
De hænges op i rytterstuen.



Kasserer, FU

Alle
Karina
Gitte

Intet til beslutning.



Sekretær, FU
1. SABR-fremtid
(lukket pkt.)
2. Ene-uv.
• Hvem må tilbyde ene timer til elevryttere og hvornår?
elevryttere
Beslutning: Klubbens underviser og underviserafløsere må tilbyde enetimer (30
min.) til elevryttere på elevheste, udenfor undervisningstiden.
Bestyrelsen har desuden givet dispensation til at berider Marie-Louise, også må
tilbyde det.
3. Frøgræs

4. Halm



Daglig leder
1. Halbund

Karina

• Hvem kan/skal levere frøgræs til foldene med elevheste fremover (ca. 65 baller
pr. år)?
• Der skal laves en kontrakt – hvem er ansvarlig?
Beslutning: Ristrup kan ikke levere, Henrik fra Frøkærgård kan ikke levere.
Hvis Peter Lauritzen fra Kvottrupgård kan levere, køber vi af ham.
Christian laver kontrakt med ham.

Chr.

• Hvem kan/skal levere halm til løsdriften fremover?
• Der skal laves en kontrakt – hvem er ansvarlig?
Beslutning: Ristrup kan ikke levere, Henrik fra Frøkærgård kan ikke levere.
Hvis Peter Lauritzen fra Kvottrupgård kan levere, køber vi af ham.
Christian laver kontrakt med ham.

Chr.

• Planeren fungerer ikke på en fugtig bund og hallen skal helst være fugtig hele
tiden. Den er super god i tør bund men laver buler i hallen.
• Skal vi lede efter en anden?
Beslutning: Ida, Mette og Christian samles og forsøger at finde en løsning søndag
eftermiddag.

2. Vandvogn og Status på vandvogn: Fungerer og er klar til brug.
pumpe
Status på pumpe: Klubbens pumpe fungerer og er klar til brug.
Beslutning: Der laves forsøg med at pumpe vand fra vandtanken der opsamler
vand fra vandspiltovet i vandvognen. Derudover købes aftapningsanordning til
påsætning på nedløbsrør.
Mette og Ida forsøger at finde 3-4 palletanke til tilkobling på nedløbsrør.

Mette

Mette
Chr.

Ida/
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Hestevelfærd(HV)
1. Løsdriften
• Skal løsdriften tømmes?
• Traktoren og hestene synker i nu. Hvis den ikke tømmes vil traktoren begynde
at ramme loftet engang til vinter. Den har allerede ramt lampen dernede.
• Der er IKKE afsat penge af i budget til det i 2018!
Beslutning: Der kan ikke findes penge til det i budgettet for i år.
Der skal reserveres halm, så vi har til tømning i foråret 2019.

Elevrytter-rep.
1. Elevrytter
møde

Anders

Handy-udvalg
1. Hal-barriere

2. Folde



PR-udvalg
1. Planlægn.
dressurbane
renovering

2. Omdeling af
kirkeblad

Chr.

Forslag om at holde fælles elevrytter-møde.
Beslutning: Anders finder en dato efter sommerferien. Spørgeskemaet
introduceres for medlemmerne her. Der skal være tid til debat.



Mette
Mette

Der er afsat 6.000 kr i budget til reparation af den nederste del af halbarriereren. Derudover ydes 50% tilskud fra genopretningspuljen til det.
Beslutning: Chr. kontakter Jørn Pedersen for tilbud og igangsætning. Det skal
helst være i uge 29-31.
Der er afsat 25.000 kr. til projektet med minimering af mudder på foldene og
opdeling af foldene til privathestene. Det skal laves inden efteråret.
Beslutning vedr. økonomi, skitser og plan for igangsætning:
Joan og Chr. kontakter Danjord for pris og aftale.
Chr. finder crew til at flytte stolper. Opdelingen skal meget gerne foretages hen
over sommeren.
Karina informerer opstalderne.

• Vi har på nuværende tidspunkt et samlet beløb på ca. 120.000 kr. Ved
udgangen af august vil vi vide om de resterende fondsansøgninger giver
resultat.
• Projektet skal gennemføres og afsluttes inden udgang af 2018 for at opnå
bevilling fra Aarhus Kommune.
• PR-udvalget ønsker at videregive planlægning og gennemførelse af projektet.
• Hvornår kan banen blive renoveret? Hvordan kommer vi i mål og hvem kan
tage ansvar for den videre proces? (indhente tilbud, beslutte løsning,
planlægge frivilligt arbejde, indkøbe materialer …).
Beslutning: Projektet skal igangsættes så snart stævnesæsonen er slut (23/9).
Christian indhenter tilbud hos 2-3 leverandører, til beslutning på best.møde 14.
august.

Anders

Christia
n
FU
Chr.

Chr.

Joan/
Chr.
Karina
Karen
Karen

Chr.

• SABR er blevet tilbudt at overtage opgaven med omdeling af kirkebladet for
Fårup-Sabro menighedsråd i Fårup og Sabro Sogne.
• Det skal omdeles 4 gange om året i Sabro, Mundelstrup, Fårup og Kvottrup
(ca.1500 husstande pr. gang)
• Indtjeningen bliver 10.000 pr. år.
Beslutning: Det er besluttet at vi siger ja til opgaven.
PR har en liste over personer der gerne vil yde en dag for SABR.
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Referat fra SABR-bestyrelsesmøde
Onsdag den 20. juni 2018 kl. 18.30 i ”Tutten”
Ungdoms- og pr-udvalg er ansvarlig for det.
3. Julekalender

• Forslag om at sælge juleskrabekalender i klubben og evt. i lokalområdet for
ekstra indtjening til klubben/dressurbanen.
• Jeg forestiller mig at det skal være med et fælles foto med alle klubbens
medlemmer, og at de primært skal sælges i klubben (salg til medlemmer og
venner/familie til medlemmer).
• Jo flere annoncekroner vi kan få ind (på bagsiden) des større overskud!

Karen/
Nanna
Karina

Fx: http://julekalender.epbanko.dk/Julekalender-eget-motiv-.428.aspx
Julekalenderskrab
Udgifter inkl. moms
Indtægter inkl. moms
Indkøb min. 500 stk A4
2.962,50
Evt. farvet bagside
750,00
Præmier 100-500 kr.
1.500,00
Salg 500 stk á 25 kr.
12.500,00
Kalenderannoncer
3.000,00
I alt
5.212,50
15.500,00
Overskud
10.287,50
Fx: https://www.je.dk/shop/products/view/5582/741
https://www.je.dk/app/webroot/uploads/_filer/skabeloner/julekalender/a4_jule
kalender_speciel.pdf
Julekalenderskrab
Udgifter inkl. moms
Indtægter inkl. moms
Indkøb min. 300 stk A4
2.306,25
Evt. farvet bagside
187,50
Præmier 100-500 kr.
1.500,00
Salg 300 stk á 25 kr.
7.500,00
Kalenderannoncer
3.000,00
I alt
3.963,75
10.500,00
Overskud
6.536,25
Beslutning:
Karen bringer det videre til PR-udv. Der er ikke ressource til det i bestyrelsen.
Det skal max. være 300 stk.
4. Nyhedsbrev

Input til HestePosten skal sendes til Joan NU – hun vil gerne have det ud inden
sommerferien.
Input til nyhedsbrev:
• Status på baneindsamling.
• Sommerferieaktiviteter for ikke SABR-medlemmer.
• Ledige boks + løsdrift
• Heste til Østerlund
• Sommerferie i elevuv.
• Spilledag i sommerferien
• Sommerstævne og ”før-stævne hygge”
• Sommerfest for U18
•



Stævneudvalg
1.
 Bredde-udvalg
1.

Karen

Katrine
Intet til beslutning
Astrid
Intet til beslutning
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Referat fra SABR-bestyrelsesmøde
Onsdag den 20. juni 2018 kl. 18.30 i ”Tutten”
 Ungdoms-udv.
1. Datoer til
godkendelse

Nanna
Aktivitet
Spildag i sommerferien
Stævnehygge
Sommerfest for U18
Stævnehygge
Djurs sommerland - Efterårsferien
Julefest for U18
Bowlingtur
Hingstekåring/Hest&Rytter messe
Beslutning: Alle datoer er godkendte.

 Cafeteria-udvalg
1.
 Til/fra boksstald
1.
 Til/fra lejligh.
1.
 Eventuelt

Dato
4/8 2018
17/8 2018
1/9 2018
21/9 2018
15/10 2018
7/12 2018
2/2 2019
9/3 2019

Tidspunkt
kl. 12-20
Ca. kl. 17-21
Fra kl. 16.30
Ca. kl. 17-21
Hele dagen
Ca. kl. 18 - ?
kl. 17-20
Hele dagen

Joan
Intet til beslutning
Jannie
Intet til beslutning
Intet til beslutning

 Næste møde
1. Dato
2. Kage

Tirsdag den 14. august kl. 18.30.
Gitte tager kage med.

Alle
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