Bestyrelsesmøde i Sabro Rideklub
Line

Dato:

Dagsorden til: Tirsdag den 23. oktober 2018 kl. 18.30 i ”Tutten”

Indkaldte:

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

Afbud fra:

Kage:
Karina
Referent:
Karina
A.
Valg af ordstyrer Mette
B.
Godk. referat Referat fra d. 11/9-18 er godkendt og ligger på web.
Pkt. Beskrivelse

Punkter til orientering – ingen beslutning

 Formand, FU
Ansættelser • Ida Schultz har pr. 1. oktober 2018 overtaget puslingeholdet, så hun nu
underviser puslinge- og voksenhold om lørdagen.
• Inuk har pr. 1. oktober 2018 overtaget mandagsholdene i stedet for
fredagsholdene. Inuk underviser fredagsholdene indtil vi har fundet en ny
underviser. Vi søger aktuelt en ny fredagsunderviser
• Thilde har opsagt weekendvagten, men fortsætter med mandagsvagten.
• Maja overtager weekendvagten og fortsætter med onsdagsvagten.
Daglig leder • Ida Sofie Olesen er pr. 1. oktober 2018 gået ned i timer. Ida har nu 27,5 time om
ugen. Dette sker på baggrund af, at Ida ikke har overskud til at undervise
mandagsholdene.
• Der derfor også udarbejdet en ny arbejdsbeskrivelse, denne er vedhæftet som
bilag.
• Der er besluttet en fast procedure for håndtering af besvarelse af mail og SMS
til daglig leder under dennes ferie/sygdom:
Ida laver autosvar på både mail og telefon, med henvisning til, ved akutte
tilfælde at kontakte info@sabrorideklub.dk
BBR • Opdatering af oplysninger i BBR er i proces.
Bokssituation • Boks 16 er opsagt pr. 1. november 2018.
• Boks 16 er pr. 1. november 2018 udlejet til Pernille Trant med hesten Nørlunds
Amartillo.
• Boks Bx2, løsdrift (Tusse) er opsagt pr. 1. november 2018.
• Der er venteliste til opstaldning i klubben.
Administrations- • Zakobo – nyt specialudviklet administrationssystem til rideklubber v. Simon
system
Nielsen har henvendt sig, da han mener at han har det helt rigtige
administrationssystem til os.
• Han er orienteret om at vi ikke er interesserede i at skifte klubmodul ud p.t.
 Kasserer, FU
Balance • Ser ok ud.
• Der er lige kommet regning på de 89 wrapballer fra Fårup, så der er en stor
samlet udgift, som normal er fordelt overflere måneder.
Likviditet • Er p.t. rigtig fin.
• Da der rigtig mange udgifter i oktober og november, hvor vi først efter samlet
afregning med leverandørerne, kan få refunderet en andel fra kommunen, kan
der evt. blive brug for at trække på kassekreditten i en md. eller to.
Budget • Ser overordnet fint ud.
Restancer • Der er p.t. restancer på næsten 15.000,- kr. hvilket er meget usædvanligt.

Alle
Karina
Ansva
r
Marie
Marie

FU

FU
Marie

Marie

Gitte

Gitte
Karina
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• Se mere under Sekretær – Klubmodul.
Bank-konti • Stævnekonto og MobilePay-konto nedlægges.
• Mobile-Pay nr 71791 ændres inden så pengene fremover går direkte til
erhvervskontoen.
• Indbetalinger fra DRF er ændret så de fremover går til 7267 0001005949.
Lokaletilskud • Vi er bevilliget 79.382,43 for 2017, hvoraf der er udbetalt 52.940,30. De
resterende 26.442,13 kommer snarest.
• Vi er derfor klar til at lave afregning for 1. halvår.
 Sekretær, FU
Tilsynsrapport • Status: Vi venter på at have alle pas er kommet tilbage fra SEGES
Staldansatte • Der afholdes møde med de staldansatte, mandag den 29/10 kl.19.00 - 20.30
Undervisere • Der afholdes undervisermøde, tirsdag den 6/11 kl. 19.30
Klubmodul/ • Der har de seneste måneder været problemer med enkelte medlemmers
restancer
trækning/registrering af betaling i klubmodul. Specielt i oktober hr det været et
problem.
• Medlemmet modtager besked om at kortoplysningerne skal opdateres, selv om
der ikke er sket ændringer.
• Klubmodul arbejder på at finde årsagen og følger et bestemt medlem for at
kunne se hvad der sker.
• Derfor også forholdsvis mange restancer p.t.
Klubmodul/ • Klubmodul udvikler p.t. på muligheden for at kunne afmelde ydelser, uden at det
udvikling
sker med det samme, med ved udgangen af den kommende måned efter
opsigelsen. De vil samtidig gøre det muligt for medlemmerne selv at opsige
ydelserne, med ovennævnte opsigelsesvarsel - hvilket vi ikke er så vilde med.
• Jeg har skrevet en del med dem og sagt at vi også har brug for selv at kunne
angive en dato, bl.a. når medlemmet både skal afmeldes ydelser og
medlemskab, eller hvis vi først får afmeldt i klubmodul efter den 1. i en måned.
 Daglig leder
Status elevhold Dag
Hold
Antal Bemærkninger
Pr. 22/10-18 Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Gitte
Gitte
Karina

Karina
Ida
Karina
Karina
Karina

Karina

Ida
Ida

1

Indslusning

5

1 mgl. tilm. uv.

2

Voksen øvet

5

1 er tilbudt prøvetime.

1
8
3

Voksen
begynder/letøvet
Børn Begynder

6

1 ledig pr. 1/11.

4

Junior/voksen øvet

6

1 mangler at tilmelde sig

5

Junior letøvet/øvet

5

Prøvetime givet, mgl. tilbagemelding.

6

Børn Begynder

4

2 pladser pr.1/12. Nye skal findes

Ida
Ida
Ida

7

Børn letøvet

6

8

Børn/junior øvet

6

1
0
1
1
1
2
1
3
1
4

Børn/Jun Beg-Letøvet

3

Omrok. + fyldes op fra ventel.indsl.

Ida

Voksen øvet

5

1 mangler at tilmelde sig

Ida

Børn/Junior letøvet

6

Børn Begynder

6

Børn letøvet

6

6
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Lørdag

1
5
9

Junior øvet

5

Springhold

6

1
6
1
7

Puslinge

6

Voksen letøvet

6

Venteliste • Fortsat mange på venteliste
• Vigtigt at få fyldt op på holdene ved ledige pladser!
Foto Elevheste Status : Der mangler nogle få, men de bliver taget i weekenden.
Status elevheste Elevhest
Bemærkning (opdateret 20/10-2018)
1 Timberlake

Ida
Joan

Virker utilfreds, og har været halt. Han har fået massage flere gange og er
ikke umiddelbart øm længere.
Vi har bedt underviserne bruge champon og halerem og kun bruge ham
max. 1 lektion/dag.
Aflastes, når Ziva kommer igang. Det vurderes at han ikke har ondt, men
bare er træt af de mange forskellige ryttere.
Det går godt og hun er rimelig populær. Må nu gå 2 lektioner dagligt.
Hun har pt ringorm og er i behandling.
Hun bliver redet af øvet rytter en gang om ugen for mere rutine.
Det går godt og hun er populær til børn.
Hun har pt ringorm og er i behandling.
OBS på forsigtighed ved gjord-stramning, da hun ellers bider.
Det går godt i undervisningen, men har virket stiv ved smed og har derfor
fået en omgang massage.
Det går fint. Hun er en god hest som kan udfordrer rytteren hvis vi har
ryttere med behov for det
Har været små halt i flere omgange men jeg ved ikke præcist om det er
samme ben osv. Han er populær og god til alle niveauer.
Vigtigt at han holdes smidig.
Det går fint og hun er en god hest som kan udfordrer rytteren hvis vi har en
rytter med behov for det.
Er tandspidser ordnet?
Fungerer fint og er populær, maven har det bedre

Mette

Det går fint og hun er en god hest som kan bruges til alle.
Hun hat tabt sig meget. Hendes sadel flader nu ned på mankebenet, så hun
går nu med Victors sadel for at prøve om den fungerer bedre.
Blev den 1/10 aflivet, da mange af hendes tænder var i meget dårlig stand.

Mette
Ida

Hun er blevet mere og mere ”teenage fræk” og er kommet i boksen
Madonna stod i, for at undgå at hun truer med at sparke når man går ind til
hende.
Hun bliver redet en gang om ugen af rutineret rytter, for mere
uddannelse/oplæring.
Fungerer fint og populær hos både børn og voksne. OBS på at han kun må
gå med lette ryttere.
Eksembenet er ikke så pænt p.t., men han er ikke generet af det. Behandles
ikke p.t.
Spiltov er p.t. ledigt

Mette

Mette

14 Victor

Har været halt igen i en kortere periode. Hun er populær til børn. OBS på at
spænde gjord langsomt, da hun ellers bider.
Er solgt som selskabshest og blev hentet den 15/9.

14

Spiltov er p.t. ledigt

15 Bandit

Det går godt og han er populær. Har pt ringorm, men er i behandling.

2 Lola

3 Misty

4 Fenja
5 Elvira
6 Benjamin

7 Simone

8 Hidalgo
9 Ronja

10 Madonna
10 Pie

11 Jackpot

12
13 Mary

Ida

Mette

Mette

Mette
Mette
Mette

Mette

Mette

Mette
Ida

Mette
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Husk underviserne på at han kun må bruges 1 lektion pr. dag!
16 Ziva

Ny elevhest, ankommet den 4/10-2018. Hun 11 år, ca. 158 cm, rolig og er
tænkt som erstatning for Madonna.
Hun er kommet godt ind i flokken og går allerede lidt med i undervisningen,
men startes langsomt op. Marie og Laura E. koordinerer.
Står p.t. i BX1 men skal flyttes i spiltov, når hun er klar.

Status parter Opdateret 20/10-2018
Elevhest
Part-rytter

Bemærkning

1 Timberlak
e
2 Lola

Cecilie Olsen

Start: 01.08.2018

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 Pie

Emilie Sebbelin

Start: 01.02.2018

11 Jackpot

Nathalie Albertsen

Start: 01.03.2017

Sandra Eilsø

Start: 01.11.2017

15 Bandit

Vilma Damm-Jakobsen

Start: 01.08.2018

16 Ziva

Astrid Løth

Start: 01.11.2018

Ida
Mette

Ida

12
13 Mary
14

Ormekur • Mary har fået ormekur, da der var observeret orm.
• Der tages gødningsprøver på alle andre heste i uge 43.
Partdag • Afholdt lørdag den 29/9. 5 fremmødte, vi havde forventet flere!
• Nyt kompetence-skema er udfyldt for de fremmødte.
• Det hænges op i foderrummet i elevstalden.
Træneraspirant/ • Isabella og Emilie følger nu Inuk i undervisningen om mandagen.
Skole-valgfag
Maja og Julia følger Inuk (indtil videre) i undervisningen om fredagen.
• Ida står fortsat for kontakten med skolen omkring valgfagspraktikken i SABR.
 Hestevelfærd HV
Arbejdsmoral • Vi har ikke den bedste moral for tiden –meget få byder ind på opgaver.
Møde HV • Aktivt møde – d. 29/9. Mette, Marie og Nanna deltog.
• Datoen for julefrokost er meldt ud på udvalgets facebook gruppe
Heste til- og • Madonna er blevet aflivet d. 1/10
afgang • Vi har købt ny elevhest Ziva – en hoppe på 11år, 158cm høj. Ziva gik rent
igennem handelsundersøgelse d. 2/10-18 og kom til klubben d. 4/10-18.
Klubben har givet 20.000,- kr for hende.
Sponsor for • Der laves sponsoraftale/-kontrakt med Hestens Helse om tilskud til dårlige
elevhestene
maver til elevhestene. Det er firmaet der selv har kontaktet os med forslaget.
• Ida informeres om at hun har kontakten til dem vedr. produkterne.

Ida
Ida

Mette

Marie

Karen
Marie
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Heste-massage • Vi har haft mange små-ømme/halte og stive heste (Benjamin, Timberlake,
Mary, Lola og Fenja) Steen hjælper os med massage når han kan.
Ringorm • Lola, Misty og Bandit har haft ringorm – Ida har sørget for at parterne
behandler det.
Sadelreparation • Misty's sadel er blevet repareret (gjordstropperne).
 Elevrytter repr.
Elevryttermøde • Elevryttermøde afholdt, med stor succes. 14 voksne og 8 børn deltog.
• Referat er udfærdiget og ligger på hjemmesiden, sammen med svarresultaterne fra spørgeskemaerne.
• Se endvidere pkt. 600.1 til beslutning.
Rytter-mærker • RM 1 og 2 starter op efter nytår, da Inuk går til eksamen i december.
• Joan køber elevhæfter til RM 1 og 2 og aftaler start-dato med Inuk.
Handy-udvalg

Dressurbaner • Status: Renoveringen er i gang, og har være det siden den 16/10.
• De håber at kunne være færdige med udgangen af uge 43, evt. start uge 44.
Folde • Elevfold: Der er skrabt af på begge sider af løsdriftstalden og lagt nyt 30 cm lag
med sand og runde sten, for at undgå mudder i området.
Området skal efterfølgende jøvnligt/ugentligt skrabes fri for møj.
Desuden er der lavet en ny faskine ved træerne på elevfolden. Heri ledes vand
fra stor dressurbane, inden det løber videre ned i marken.
Der er lavet en ny brønd umiddelbart inden elevfolden (nord-øst for stor
dressurbane) hvor vand fra hallens halvtag ledes i.
• Rød fold: Der er skrabt af øverst, i 6 meters bredde, og lagt et nyt 30 cm lag
med sand og runde sten, for at undgå mudder i området. Entreprenøren
anbefaler at det fremover ikke er en del af folden, men kun benyttes som
”løbegang”, alternativt skal der skal efterfølgende jævnligt skrabes fri for møj
• Grøn fold: Der skal gøres det samme som på rød fold. Dette gøres også nu i
forbindelse med dressurbane renoveringerne.
• Ida informeres om fremtidig vedligehold af områderne
Foldopdeling • Status på at gøre rød og grøn fold lige store: Ingen dato for projektet.
Arbejdsdag • Næste arbejdsdag, årets sidste, er på søndag den 28/10.
Wrap fra Fårup • Chr. har brugt en weekend på at hente de 89 rundballer vi har købt af Jørgen
Larsen fra Fårup. Vi lånte en vogn fra Kvottrupgård til det. Ballerne står alle på
oplagspladsen ved siden af møddingen.
Baneplaner • Status: Chr. kontakter Markus, der har forslag til ombygning af den gamle
baneplaner med tromle.
 PR-udvalg
AAK Genopret- • Der er ved genopretningspuljen pr. 1/10 ansøgt om 50% tilskud (70.282 kr.) til
ningspulje
1. Udskiftning af staldvinduer i ridehallen
2. Udskiftning af tærret ventilationshætte på tag ridehal
3. Isolering af vandrør i elevstald ved ridehal
4. Udskiftning af utætte tagplader på ridehal
5. Reparation af tagrender på ridehal
Svar forventes inden udgangen af året.
Julebanko • PR-udvalget holder julebanko i Sabro Lokalcenter søndag den 18. november.
• Har du eller kender du nogen der kunne tænke sig at sponsorere præmier, så
kontakt Inger Jeppesen fra PR-udvalget: inger.jeppesen@live.dk

Ander
s
Ander
s
Karina

Joan
Christia
n

Marie
Chr.
Alle

Chr.
Karen

Alle
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 Stævneudvalg

Katrin
e

Klubmestre • Følgende er kåret som klubmestre 2018 efter årets sidste stævne den 22-23/9.
Elevmester:
Astrid Jacobsen Løth
Dressur – pony:
Matilde Brøndum Andersen
Dressur – hest:
Thilde Sophie Vendelbo Nielsen
Spring – pony:
Amanda Hviid Gam
Spring hest:
Maja Lykke Seiersen
Ringridning:
Isabella Jeppesen
Udenbys stævner • Der skal laves og offentliggøres pointoversigt over championatslister for
resultater ved udenbys stævner.
• Katrine laver et link som kun hun kan opdatere.
• Det lægges på hjemmesiden og på fb.









• Dato for årets julestævne bliver den 2/12-2018.
• Vi holder snart møde hvor vi skal planlægge ”stævnet” og evt. andre
arrangementer.
Ungdoms-udv.
• Super tur til Djurs Sommerland mandag den 15/10 (i efterårsferien). 25 deltog.
• Der er ikke ressourcer, hos de voksne i udvalget, til at arrangerer julefrokost for
U18 i år. Hvis andre medlemmer har lyst til at arrangere, er de meget velkomne
til det.
Cafeteria-udvalg • Der er indkøbt en brugt køledisk til 500,- kr. Den er endnu ikke tilsluttet. Det
sættes på som opgave på arbejdsdagen på søndag.
Til/fra boksstald • Der er afholdt staldmøde søndag den 30. september.
• Referat er udsendt til udlejere og bestyrelse.
Slowfeedernet • Vi afprøver aktuelt slowfeedernet på foldene til privatheste også. Dels spiser de
meget efter vi er overgået til frøgræs og dels fordi det kan holde lidt på
ballerne, så spild mindskes og der ikke blæser så meget væk.
Dækkenvask • Da Jannie har brugt mange ressourcer på koordinering af dækkenvask og
klubbens nuværende vaskefirma ikke kan håndtere at sende mere end én
faktura, således at både opkrævning til klubben og til private kunder sker på én
samlet faktura, har Jannie opsagt samarbejdet med firmaet.
Til/fra lejligh.
Mus • Der har været problemer med mus hos nogle af lejerne.
• Lejerne bedes om at melde tilbage, hvis der stadig er problemer med mus i
stuehuset og meget gerne med input til hvor de tror de kommer ind.
Bredde-udvalg

Pkt. Beskrivelse
100. Formand, FU
1. Sabro-FårupFællesråd

Punkter til diskussion, handling og beslutning

Katrin
e
Katrin
e
Karen
Astrid

Nann
a

Joan
Jannie
Karina
Marie

Marie

Karina

Ansva
r
Marie

• Klubben har modtaget en indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Sabro-Fårup
Fællesråd tirsdag d. 30. oktober kl. 19.00 på Lokalcenter Sabro.
• Dagsorden til mødet er vedlagt som bilag. Vigtigt pkt. er bevarelse af gode
busforbindelser til Sabro.
Beslutning:
Christian kan ikke længere være klubbens repræsentant, så Marie og Katrine
deltager.
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2. Juleferie

• Det foreslås, at klubben holder juleferie fra og med mandag d. 24. december til
og med tirsdag d. 1. januar.
• Ida har ferie i helligdagene (24, 25, 26, 31/12 og 1/1) og den 27/12. Hun melder
ud hvis hun gerne vil have flere dage (fx 28,29,30/12).
Beslutning:
Ovenstående er besluttet/godkendt.

FU

3. Mus i foderet • Der er problemer med mus i foderet. De gnaver sig igennem sækken ude under
halvtaget, så der skal findes en brugbar løsning.
• Det var egentlig besluttet at benytte en af de 4 nye vandbeholderne, ved at
skære toppen af og brugen toppen som låg, men det vil ikke holde musene
ude. I stedet er foderet fyldt på store metal-tønder. Ida kan ikke håndtere de
store tønder, når de er fyldt med foder, så den løsning er måske ikke så smart
på sigt.
• Kan vi evt. købe den type plastbeholder der også bruges til pant flasker/dåser,
hvor en hel minibigsæk foder kan være i én beholder?
Beslutning:
Marie/
Marie og Katrine undersøger mulighederne for en anden løsning.
Katrine
4. Springmateriale

• Klubben har rigtigt mange støtter, som vi ikke bruger. Det foreslås derfor at
halvdelen (8 stk.) af ”Erik Fugl støtterne”, som vi aldrig bruger, sælges for 400,kr. pr. sæt (2 stk).
Beslutning:
Nanna sætter dem til salg.

5. Opstaldnings • En mulig opstalder har rettet henvendelse til bestyrelsen, da de havde i sinde
-kontrakten
at købe en krybbebider.
• Bestyrelsen besluttede at kunne tilbyde en boks til ponyen på trods af
krybbebidning, da det beskrevne ikke ansås som en væsentlig staldfejl.
• Bør der rettes til i klubbens nuværende opstaldningskontrakt?
Beslutning:
Ordlyden i den nuværende kontrakt bibeholdes.
200. Kasserer, FU

Nanna
Marie

FU
Gitte

Intet til beslutning
300. Sekretær, FU
1. Fællesspisning

Karina
På elevryttermødet kom der forslag om at lave fællesspisning en gang imellem og
ikke kun i forbindelse med pinseridt. Det kan være et tiltag der er med til at
knytte bånd imellem elev- og privatrytter og imellem forældrene til både elev- og
privatryttere.
Det kan fx være fast en gang om måneden eller i kvartalet og behøver bestemt
ikke være noget fancy.
Beslutning:
Det er en god ide som bestyrelsen bakker op om.
Elevrepr. undersøger om der er elvryttere/forældre der vil stå for det.
Anders

400. Daglig leder
Intet til beslutning
Hestevelfærd(HV)
500.
1. ”Orlov”
Skal Mette finde en tovholder der holder øje med hestene mens hun er på ferie i
december (3-28/12)

Ida
Mette
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Beslutning:
God ide. Mette aftaler selv med en fra HV.
600. Elevrytter-rep.
1. Evaluering

Mette
Ander
s

På baggrund af besvarelserne i spørgeskemaerne og den samlede konklusion fra
elevryttermødet den 20/9 er der formuleret fem punkter, som bestyrelsen skal
tage stilling til.
1. Mere varieret undervisning, gerne mere teori og hestevelfærd, gerne
arbejde med et forløb, som bliver meldt ud til eleverne. Plads til sjov ind
imellem. Nogle gange fokus på tips til stævner.
2. Inddrag gerne forældrene til opgaver, som kan løses, mens forældrene
alligevel er på rideskolen.
3. Lav flere klasser til stævner. Klasser kun for voksne, klasser kun for de små.
De små har ikke en chance, når de store og dygtige ryttere bliver ved med
at ride LD1 igen og igen?
4. Partrytterne vil gerne have bedre information, når parthestene er skadet.
5. Gerne fokus på at bryde ”barrieren” mellem privatstalden og elevstalden.
Privatstalden er et uheldigt navn, da begge jo ejes af, og er en del af SABR.
Kommentarer Anders:
Skal vi holde et møde årligt?
1) vi skal aktivt få fat på dem, som gerne vil være frivillige
2) vi skal informere bedre om vores sponsorer.
Beslutning:
Ad 1) Bestyrelsen vil gerne imødekomme elevrytternes ønske.
Det fremlægges på næste undervisermøde til diskussion og konkrete
forslag til. Forslag fra underviserne meldes tilbage til bestyrelsen.
Ad 2) Arbejdes videre med det som selvstændigt pkt. på næste møde.
Ad 3) Det vil vi gerne imødekomme, så vidt det er muligt (der er starter nok)
Det tages med på næste stævneudvalgsmøde.
Ad 4) Det er allerede en del af arbejdsbeskrivelsen for daglig leder, men det
præciseres overfor daglig leder.
Ad 5) Fællesspisning tænker vi er én af måderne. OBS på at der ved
arrangementer med heste nemt bliver en opdeling, bl.a. da hestene
håndteres i hver sin stald. Ved arrangementer udenfor SABR er det
nemmere at bryde ”barrieren”. Elevrytterne er meget velkomne til at
komme med andre konkrete forslag.
I øvrigt: - Der arbejdes på at holde et årligt elevryttermøde.
- Vi skal gøren noget aktivt, for bedre at få integreret dem, som gerne
vil være frivillige.
Pkt. på næste best.møde.
- Der findes allerede en samlet liste over klubbens sponsorer på
hjemmesiden:
https://www.sabrorideklub.dk/cms/ShowContentPage.aspx?Content
PageID=39
Kan/skal det tydeliggøres yderligere? Fx hvor medlemmerne kan få
rabat, når de nævner at de er medlem af SABR?

700. Handy-udvalg

FU

Katrine
Marie

Anders

Karina

Karen

Christia
n

1. Dressurbaner Banerne kommer til at ligge højere end fx løbegang til foldene til privathestene.
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Det betyder at vi må forvente at materiale fra dressurbanen vil falde ud i
løbegangen, hvis ikke der laves noget adskillelse i bunden af banerne.
Beslutning:
Der skal laves en form for afskærmning imellem. Marie spørger Mikkel fra handy
om han vil komme med forslag. Der er ikke afsat penge til det i budget for 2018.
2. Dieseltank

Tanken fra Årslevgården er ikke certificeret og dermed ikke lovlig.
Hvad gør vi?
FU foreslår indkøb af ny 1200 liters certificeret udendørs tank. Den koster ca.
7.000 uden pumpe (P. Lindberg) (10-12.000,- kr. i alt.).
Beslutning:
Der skal købes en lovlig tank, gerne en brugt. Hvis der ikke er økonomi til det i
2018 sættes det på i budget for 2019.

Marie

FU

800. PR-udvalg
Karen
1. Fejring af nye Skal vi arrangere en indvielse af de nye dressurbaner?
Karen
baner
Hvis ja, så hvornår og hvordan?
Beslutning:
Det er en god ide. Entreprenøren er færdig med den lille bane torsdag og den kan
evt. indvies på søndag, i forbindelse med arbejdsagen, hvor vi kan slutte af med
at klippe snoren til banen. Den store bane når ikke at blive færdig inden
arbejdsdagen.
PR arbejder videre på at finde et tidspunkt og en måde samlet at fejre det.
Karen
2. Ansøgninger

Årshjul og flow for ansøgninger (hvis vi har meget på dagsorden kan punktet
udsættes)
Kan vi beslutte en procedure for ansøgninger til Aarhus Kommune og
efterfølgende gennemførelse? Det bliver lidt hektisk for mig og jeg mangler viden
om, projekterne, der søges til. Efterfølgende, når vi skal gennemføre projekterne,
mangler vi hukommelse om, hvad vi tidligere har besluttet.
Beslutning:
Punkt udsættes og tages i stedet med på næste best.møde p.g.a. tidsmangel.

900. Stævne-udvalg
1. Pointoversigt • Et medlem har foreslået at pointene til klubmesterskaberne samt udenbys
pokalerne offentliggøres på hjemmesiden i stedet for på facebook.
• Kan der findes plads til det på hjemmesiden? Og er det til at lægge tabeller
med point ind på hjemmesiden?
Beslutning:
Det gøres. Katrine står for det i år.
1000. Bredde-udvalg

Karen

Katrine

Katrin
e
Astrid

Intet til beslutning
1100. Ungdoms-udv.

Nanna
Intet til beslutning

1200. Cafeteria-udvalg

Joan
Intet til beslutning

1300. Til/fra boksstald
1. Stald-grebe

Jannie
Ida F Schultz foreslår at vi opmærker grebpladserne, så der er én grebplads til
hver boks og to til SABR-grebene.
Beslutning:
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1400. Til/fra lejligh.
1. St.tv.

1500. LUKKEDE
PUNKTER
1600. Eventuelt
1700. Næste møde
1. Dato
2. Kage

God ide – det gøres på arbejdsdagen.

Alle

I henhold til kontrakten, skal lejemålet ikke afleveres nymalet.
Det kunne FU godt tænke os at ændre fremadrettet, så det ikke bliver en opgave
for klubben.
Lejemålet skal være fraflyttet pr. 1/12. Kan vi evt. male derefter, og så først
udleje det fra 15/12-18 eller 1/1-19?
Beslutning:
Ja, der males inden ny indflytning, så den fremadrettes skal afleveres nymalet.

FU

Kun til bestyrelsen!
Intet
Mandag den 26/11 kl. 18.30
Nanna

Alle
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