Bestyrelsesmøde i Sabro Rideklub
Line

Dato:

Referat fra: Tirsdag den 11. september 2018 kl. 18.30 i ”Tutten”

Indkaldte:

Marie, Gitte, Karen, Mette, Katrine, Astrid, Christian, Joan, Nanna, Anders
og Karina. Ida er inviteret til orienteringspunkterne.
Gitte og Anders

Afbud fra:
Kage:
Referent:

Katrine
Karina
Fotos Fotografering af alle til hjemmesiden på næste møde😊
A.
Valg af ordstyrer Mette er ordstyrer.
B.
Godk. referat Referat fra d. 14/8-18 er godkendt og ligger på web.
Pkt. Beskrivelse
Punkter til orientering – ingen beslutning

 Formand, FU
Ansættelser • Maria Basse har opsagt sin stilling som underviser på
puslingeholdet/indslusningshold 4-10 år om lørdagen, hun stopper 1/10
• Ida F. Schultz er ansat som underviser om lørdagen både til voksenholdet og til
indslusningsholdet for 4-10 årige når Maria stopper.
Daglig leder • Ida holder ferie i uge 42. Ida sørger selv for at finde en afløser til
Ferie undervisningen, mens vi finder afløser til staldarbejdet.
• Ida F. Schultz afløser al staldarbejdet.
Arb.beskr. • Arbejdsbeskrivelsen for daglig leder er udspecificeret og gennemgået på møde
med Ida den 21. august. Når den er underskrevet hænges den op på kontoret
og i foderrum.
BBR • Der arbejdes på at få stuehusets udlejningsdel opdelt i 4 lejemål.
• P.t. står det angivet som én bolig, hvilket giver problemer for lejerne, i forhold
til at søge Boligstøtte og SU.
Bokssituation • Boks 2 og 7 er opsagt pr. 1/10-2018.
• Boks 2 er pr. 08.09.2018 udlejet til Laura Gøtterup, da den allerede var
fraflyttet.
• Boks 7 er pr. 01.10.2018 udlejet til Anne/Marie Aster Knudsen
• BX1 i løsdriften er ledig.
• Der er derudover 3 på ventelisten.
 Kasserer, FU
Balance • Ingen rapportering
Likviditet • God
Budget • Ingen rapportering
 Sekretær, FU
Tilsynsrapport • Tegningsmateriale til tilsynsrapporten vedr. opfyldelse af lov om hold af heste
er klar og ligger i dropbox.
Kompetence- • Der er lavet et kompetence-skema hvor der afkrydses når en part er klar til at
skema
udføre en specifik opgave. Den introduceres på partrytterdagen 29/9
Part-kontrakter • Part-kontrakten er rettet til, så det fremgår at vi forventer at partrytterne
deltager i partdagene.
 Daglig leder
Status elevhold Dag
Hold
Antal
Bemærkninger
Pr. 9/9-18 Mandag

1

Indslusning

4 elever

2

Voksen øvet

6 elever

18

Voksen
begynder/letøvet

6 elever

Alle
Alle
Ansvar
Marie
Marie

Marie
FU

FU

Marie

Gitte

Karina
Karina
Karina
Karina
Ida
Ida

Prøvetimer d. 10/9
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Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

3

Børn Begynder

6 elever

4

Junior/voksen øvet

6 elever

5

Junior letøvet/øvet

6 elever

6

Børn Begynder

6 elever

7

Børn letøvet

6 elever

8

Børn/junior øvet

6 elever

10

Børn/Jun Beg-Letøvet

2 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

9

Springhold

6 elever

16

Puslinge

5 elever

17

Voksen letøvet

6 elever

Holdet er for tidligt.
Muligvis prøvetime d. 13/9
Mangler en tilmelding på KM

Venteliste

Puslinge: 0
Barn/junior indslusning: 12
Barn begynder: 6
Barn/junior letøvet/øvet: 8
Voksen indslusning: 2
Voksen letøvet/øvet: 7
Spring: 5
Elevstalden • Der tages snarest billeder af de nye heste, så de kan hænges op ved deres
pladser.
Status elevheste Elevhest
1 Timberlake
2 Lola
3 Misty

Bemærkning

Joan

Ida

Virker til at have omdt i ryggen, han har fået en pause fra undervisningen.
men er nu i gang igen max. 1 lektion om dagen.
Samlet i juni + august brugt 14 gange i uv.

4 Fenja

OBS skal have ny sadel gjordstropper er gået i stykker. Marie og Ida
arbejder på det.
Fungerer fint

5 Elvira

Fungerer fint

6 Benjamin

Fungerer fint

7 Simone

Skal have ordnet tandspidser.

8 Hidalgo

Fungerer fint

9 Ronja

Fungerer fint

10 Madonna

Ida

11 Jackpot

Skal køres på dyrehospitalet for at have rykket tænder ud d. 18 senest kl. 9
eller d. 17 eftermiddag aften.
Fungerer fint

12 Pie

Fungerer fint

13 Mary

Fungerer fint

14 Victor

Forventes solgt. Hentes den 15/9. Bruges ikke i uv.

15 Bandit

Fungere godt i uv., må bruges 1 lektion pr. dag
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Status parter Alle heste har part pr. 01.09.2018
Elevhest
Part-rytter

Bemærkning

1 Timberlake

Cecilie Olsen

Start: 01.08.2018

2 Lola

Julia Grönlund

Start: 01.08.2018

3 Misty

Maja Olsen

Start: 01.07.2018

4 Fenja

Linea Bang Dupont

Start: 01.08.2018

5 Elvira

Shalina Lemming

Start: 01.09.2018

6 Benjamin

Isabella Sejer Pedersen

Start: 01.02.2017

7 Simone

Nina Dupont

Start: 01.08.2017

8 Hidalgo

Johanne Malmros

Start: 01.08.2017

9 Ronja

Cecilie Wiese

Start: 01.08.2018

10 Madonna

Astrid Løth

Start: 15.09.2017

11 Jackpot

Nathalie Albertsen

Start: 01.03.2017

12 Pie

Emilie Sebbelin

Start: 01.02.2018

13 Mary

Sandra Eilsø

Start: 01.11.2017

14 Victor
15 Bandit

Ida

Ikke mulig
Vilma Damm-Jakobsen

Start: 01.08.2018

Ormekur • Der er observeret orm fra Mary. Enten skal hun have særskilt kur nu, ellers
Ida
tages der fælles gødningsprøver snarest.
Skole-valgfag • Isabella Jeppesen, Emilie Elleskov, Maja Olsen og Julia Grønlund er tilmeldt
Ida
træner-aspirant valgfaget. De skal følge en underviser en lektion ugentligt.
Isabella og Emilie følger Ida S.O. i undervisningen om mandagen.
Maja og Julia følger Inuk i undervisningen om fredagen.
• Ida står for kontakten med skolen omkring valgfagspraktikken i SABR.
Mette
 Hestevelfærd HV
Møde HV • Aktivt møde – d. 29/9. Samme dag som Partdag med Ida.
Partrytterne inviteres med.
Møde med DL • Jeg skal have planlagt en kort møde med Ida, men august + september har
været meget fyldte så jeg afventer til jeg har nogle gode punkter.
Fodertilskud • Sortkommen er indkøbt som eksperiment for tynde pony-maver i stedet for
grønpiller.
Anders
 Elevrytter
repræsentant
Karina
• Spørgeskemaer er lagt på hjemmesiden under nyheder.
• Der er lagt event med elevryttermødet den 20/9 på hjemmesiden, hvor også
spørgeskemaet er vedhæftet.
• Derudover er der sendt mail ud til alle elevryttere om både spørgeskema,
elevryttermøde samt fællesspisning inden.
• Tilmelding til spisning inden mødet foregår via hjemmesiden.
Anders
• Der er uddelt invitationer ud.
• Anders laver agenda til dem der skal fremlægge på mødet.
Christian
 Handy-udvalg
Arbejdsdag • Næste arbejdsdag er på søndag den 16/9.
• Spejlet i hallen rettes så det igen kan bruges også af ponyryttere. Kan evt. gøres
samtidig som udskiftning af vindue i dommerhus.
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Vinduer i • Vinduerne i st.tv. samt vinduet mod syd i st.th. er udskiftet. Derudover er
beboelse
vinduet på det fælles badeværelse og det ene vindue i det fælles pulterum
udskiftet samt depunkterede vinduer i st.th. mod nord.
 PR-udvalg
• Intet til orientering
 Stævneudvalg
Sensommer- • Der er et overskud på 9.977,- kr. fra stævnet.
stævne
Efterårs-stævne • Årets sidste stævne med finaler i klubmesterskaberne er den 22.-23. september.
• Da mange fra klubben starter ved stævnet, er der brug for al den hjælp fra
forældre m.v. der kan findes.
• Der skal laves championatslister og indhentes pokaler inden.
Bredde-udvalg

• Intet til orientering.
Ungdoms-udv.

• Sommerfesten for U18 den 1/9 var en stor succes med 30 deltagere og et lille
overskud på knap 600 kr.
Cafeteria-udvalg • Intet til orientering

Til/fra boksstald • Der holdes staldmøde søndag den 30. september kl. 16.00.

Til/fra lejligh.

Ledige værelser • St. tv. er opsagt med udflytning inden 1/12-2018 kl. 12.00
Pkt. Beskrivelse
100. Formand, FU
1. Dieseltank

2. Springmateriale

Punkter til diskussion, handling og beslutning
Hvor skal dieseltanken placeres? Der skal bestilles en fyldning, således at
staldpersonalet ikke skal køre på tanken og fylde den.
Beslutning: Der er regler (miljø og forsikring) for hvordan og hvor den må stå.
Det undersøges inden beslutning om placering tages.
Hvor skal vi opbevare det udendørs springmateriale til vinter?

Chr.

Karen
Katrine
Marie

Katrine
Astrid
Nanna
Joan
Jannie
Karina
Ansvar
Marie
Marie

FU
Marie

- I forhold til brandfare må traktoren ikke stå lige ved siden af halm og andet
letantændeligt, så det skal der tages hensyn til i forhold til brug af halvtaget.
- Evt. købe en container der står fast på springbanen.
- Gentænke underlag og opdeling under halvtaget.
Beslutning: Der ryddes op under halvtag og efter sidste stævne bæres noget af
materialet på høloftet og det der skal bruges i hallen, flyttes om til det øvrige
materiale under halvtaget på betonen.
3. Udlån af
Tutten

4. HestePosten

Vi har modtaget en forespørgsel på udlån af Tutten.
Hvad er vores holdning til udlån af Tutten til medlemmer fx hvis det er
kommercielt?
Beslutning: Generelt er bestyrelsen åbne overfor at låne Tutten ud, men
bestyrelsen tager stilling fra gang til gang. Der reklameres ikke for muligheden.

Marie

Udgivelse af hesteposten? Der mangler artikler til bladet, hvis ikke bare det skal
være en gentagelse af hvad der er postet på andre medier.
Beslutning: Fra 2019 bliver HestePosten udgivet 2 gange årligt og ikke som nu 4
gange årligt, så der bliver bedre tid til at samle materiale til faglige artikler ect.
OBS på beslutningen i forhold til sponsorer.

Marie

Alle

Alle
Karen

5. Massageaften Hestens Trivsel v. Cecilia Østergaard har en forespørgsel om vi evt. vil være med
til at afholde en massage aften for vores pensionærer.
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Afbalancering 325kr pr. hest (normalpris 400kr).
Laser-behandling 150kr pr. hest (normalpris 200kr).
Hun er uddannet hestemassør hos Center for dyreterapi, og er forsikret hos
godkendt hesteterapeut, og ved at uddanne sig videre til fysiurgisk
hesteterapeut.
Hun plejer at lave et opslag, som bestyrelsen kan hænge op, og til gengæld får
rideskolen et gavekort på en afbalancering. Dette gavekort kan i bruge enten til
en af jeres egne heste, eller til jeres næste stævne.
Kan dette evt. have jeres interesse?
Beslutning: Bestyrelsen vil ikke indgå i samarbejdet, men opstaldere i stalden er
velkommen til at arrangere noget selv. Marie orienterer hende.
200. Kasserer, FU
1.
300. Sekretær, FU
1. Daglig leder
2. Dropbox

3. Ryttermærker

400. Daglig leder
1. Ny elevhest

500. Hestevelfærd(HV)
1.
600. Elevrytter-rep.
1.
700. Handy-udvalg
1. Ny
dressurbane

Marie
Gitte

Intet til beslutning
Karina
Lukket punkt
Forslag om at tilkøbe Dropbox Business til klubben.
Alm. Dropbox, som vi bruger nu, har plads til 2GB
Business Standard, med plads til 3TB, koster 120 EUR (ca. 900 Dkk) pr. år.
Business Advanced, med ubegrænset plads, koster 180 EUR (ca. 1.350 Dkk) pr. år.
Se evt. mere her: https://www.dropbox.com/business
Beslutning: Vi køber Business Standard.
Forslag om at få gang i ryttermærkene igen
Opstart: ?
Ugedag: Mandag 16.30 til 17.30 inden undervisning. Gangen/gangene medhest
skal være om lørdagen. Inuk kan alle hverdage efter kl.16.00 !
Undervisnings materialerne har vi. Der skal købes elevhæfter til RM2.Skal der
købes nyt eller har vi noget?
Mærker: Hvilke mærker skal vi tilbyde 1-2-3 ?
Pris: ?
Beslutning: Vi starter med RM 1 og 2. snarest. Joan køber elevhæfter til RM2.
Joan aftaler start med Inuk.

Vi er af klubbens smed Jess Schultze blevet tilbudt en 3 årig tinker til 5.000 kr.
eller 7.000 kr. kastreret. Den er ikke tilredet, så det kræver en del tid/arbejde.
Beslutning: Der er ikke ressourcer til tilridning af en unghest. Ida informerer Jess.

Karina
Joan

Ida
Ida
Ida
Mette

Intet til beslutning
Anders
Intet til beslutning
Christian
Gennemgang af tilbud og valg af leverandør:
Gustavsen Anlæg
Tilbud 850 af 22/8-2018 (ligger på best. fb-gruppe):
Afgravning overjord til vold
3-strenget ø80/92 dræn med ø315 inspektionsbrønd
Råjordsregulering

Pris 123.860 ex. moms
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Bærelag 15 cm
Mellemlag af stenmel
Toplag 8 cm flisblandet sand (ridebaneflis)
Peter Lauritsen, Kvottrup:
Afretning af gl. Bane med laser
Rep. af dræn mod nord
Udlægning af bærelag i betonknus.
Toplag ikke tilbudt men dette kan tilvælges.

Pris 80.000 ex. moms

Sofielund Entreprenør, v. Markus:
Pris 96.000 ex. moms
Tilbud modtaget den 10/9-2018:
Regulering, dræn og brønd
Nøddesten, 180m3 (15 cm)
Fibertex
Sand, 180 m3 (15 cm)
Ekstra mulighed. 2700kg Fibre blandet med sandet Pris 32.000 ex. moms
Derudover tilbud på det samme på 20x40 banen
Pris nu 58.000 ex. moms
Rep. af eksist.dræn samt 20m3 faskine
Pris 8.000 ex. moms
Elevfold: tilbud afgravning af smat opfyldning med stabil (300m2) Pris 10.000
ex. moms.
Beslutning:
Vi arbejder videre med tilbud fra Sofielund Entreprenør v. Markus fra Djursland.
Vi ønsker renovation af begge baner, begge med toplag uden fiber + etablering af
ekstra faskine ved trælund på elevfold.
Christian aftaler med ham, så arbejdet udføres snarest muligt efter næste stævne
den 22.-23.sep.
2. Foldopdeling 2 forslag til omfordeling af rød/grøn fold fremlagt. P.t. er grøn fold ca. 1.600 m2
større end rød fold.
Beslutning: Det er besluttet at der tages areal fra elevfolden så rød fold bliver
lige så stor som grøn fold.
Vi ønsker samtidig uddybet tilbud fra Sofielund Entreprenør, v. Markus på
fjernelse af smat på alle 3 folde med efterfyldning af stabilgrus (ca. 3x300m2).
3. Traktor

4. Wrap

5. Baneplaner

Chr.

Alle
Chr.

Service af traktor?
Ved. seneste rep. af traktoren fandt Lading maskinstation ud af at den lækkede
olie.
Beslutning: Chr. indhenter tilbud på rep./service til budget for 2019. Handy
smører og skifter nødvendige olier ect. på arbejdsdagen.

Christian

Hø fra Fårupvej 64, nu og fremadrettet?
Det mindre gode wrap fra Silkeborg (Rene B) er solgt videre og vi har nu aftaler
på det wrap klubben har behov for - i god kvalitet.
Beslutning: Christian kontakter Peter Lauritzen for pris og evt. tidspunkt for
afhentning.

Christian

Baneplaner inde, skal vi budgettere med en ny?
Beslutning: Chr. kontakter Markus, der har forslag til ombygning af den gamle
baneplaner med tromle.

Christian
Chr.

Chr.

Chr.
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800. PR-udvalg
1. AAKansøgning

Karen
Mulighed for at ansøge genopretningspuljen for AAK. Ansøgningsfristen er den
10/10-2018.
Beslutning:
Karen laver ansøgning på renovering af tag i hallen taghætte, tagrender, vand i
elevstalden og udskiftning af vinduer i elevstald.
OBS på at få 50% med i budget for 2019.

900. Stævne-udvalg
1.
Intet til beslutning
1000. Bredde-udvalg
1.
Intet til beslutning
1100. Ungdoms-udv.
1.
Intet til beslutning
1200. Cafeteria-udvalg
1.
Intet til beslutning
1300. Til/fra boksstald
1. Staldmøde
Punkter fra bestyrelsen til næste staldmøde?
Beslutning:
- Gennemgang af kontrakten.
- Gennemgang af ridehusregler.
- Info om dresurbane.
- Info om foldene.
- Fokus på at være positiv.
2. Trivsel i
stalden
1400. Til/fra lejligh.
1.
1500. Eventuelt
1600. Eventuelt
1. Dato
2. Kage

Karen
FU
Katrine
Astrid
Nanna
Joan
Jannie

Lukket pkt.

Intet til beslutning

Tirsdag den 23/10 kl. 18.30
Karina

Alle
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