Bestyrelsesmøde i Sabro Rideklub
Line

Dato:

Referat fra: Mandag den 26. november 2018 kl. 18.30

Indkaldte:

Marie, Gitte, Karen, Mette, Katrine, Astrid, Christian, Joan, Nanna,
Anders og Karina.
Anders
Nanna
Karina

Afbud fra:
Kage:
Referent:

A.
Valg af ordstyrer • Karen er ordstyrer
B.
Godk. referat Referat fra d. 23/10-18 er godkendt og ligger på web.
Pkt. Beskrivelse
Punkter til orientering – ingen beslutning

 Formand, FU
Ansættelser • Laura Byrgren-Thurston er ansat som ny fredagsunderviser pr. 1. november
2018
• Nora Andreassen er ansat som ny weekendstaldpige pr. 1. december 2018.
• Maja Lund Olsen er øget i timer, således at hun nu både varetager indluk
onsdag samt weekend hver tredje uge.
Daglig leder • Ida Sofie Olesen er fuldtids sygemeldt siden 17/11.
• Hun indkaldes til sygefravær-samtale i uge 48.
Ferie • Ida holder ferie alle helligdage i julen, samt d. 27. december.
• Alle vagter i julen er dækket. Jeg mangler blot at finde en som kan varetage
traktorarbejdet, når Ida holder ferie.
Ansøgning • Vi har modtaget en ansøgning om elevplads som hestemanager i 3. kvartal
elevplads
2019 og evt. også før.
• Da vi p.t. ikke kan opfylde retningslinierne som uddannelsessted for
uddannelsen, gives der afslag.

Alle
Karina
Ansvar
Marie
Marie

FU

Udkast af…..JU’s retningslinjer for praktikpladsgodkendelse - hestemanager
• Den/de uddannelsesansvarlige skal have kompetencer i ridning svarende til MB-niveau i
dressur eller tilsvarende uddannelses/træningsniveau inden for trav- og galop eller andre
ridediscipliner og kunne oplære eleven i ridning og træning af heste på grundlæggende
niveau inden for eksempelvis dressur niveau LA1 eller tilsvarende inden for ovennævnte
områder. Den/de uddannelsesansvarlige skal af oplærings- og sikkerhedsmæssige grunde
være til stede i virksomheden og indgå i det daglige arbejde.
• Virksomheden skal have et hestehold på normalt minimum 20 heste, herunder ungheste
og minimum 5 heste i ridning. Virksomheden er ansvarlig for, at der forefindes
hestemateriale, så eleven kan arbejde med tilridning af ungheste samt grundlæggende
dressurridning inden for minimum dressur niveau LA1 eller tilsvarende
uddannelses/træningsniveau inden for trav- og galop eller andre ridediscipliner.
• • Daglig pasning og håndtering af heste.
• Daglig fodring og udarbejdelse af foderplaner.
• Vedligeholdelse af staldinventar, folde, baner m.v.
• Adfærdsobservationer, sundhedskontrol og sygdomsforebyggelse.
• Pasning af avlsdyr samt arbejdsopgaver ved avl og reproduktion.
• Klargøring og træning af heste til f.eks. kåringer, dyrskuer og ridestævner.
• Håndtering af føl og træning af ungheste.
• Opgaver i forbindelse med tilridning
• Grundridning og træning af heste
• Rideskoledrift og ryttervejledning
• Virksomheden skal kunne tilbyde eleven ridning som en del af de generelle arbejdsopgaver
for at kunne blive godkendt som praktikplads.

Ny låne-pony • Vi har d. 16. november 2018 hentet Tintin. Tintin er en vallak på 118 cm, som
klubben har lånt af Østerlund. Fungerer han ikke hos os leverer vi ham tilbage.
BBR • Vi arbejder aktuelt på at få klubbens stuehus opdelt i fire lejemål i BBRregistret.

FU
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Bestyrelsesmøde i Sabro Rideklub
Opstaldning • Boks 4 er opsagt pr. 1/12, men er allerede fraflyttet.
• Boks 4 er lejet ud til Lotte Thorsen og hendes datter Liva pr. 1/12 -2018.
• Boks 5 er opsagt med virkning pr. 1/1-2019.
• Boks 13 er opsagt af bestyrelsen og skal være fraflyttet af nuværende lejer
senest den 1/12 kl. 12.00
• Boks 13 er udlejet til Anne Kathrine Bay-Mortensen pr. 1/1-2019, med
indflytning mellem jul og nytår.
• Boks Bx2, løsdrift er pr. 1/11 genudlejet af Ida S Olesen til hesten Tusse.
• Der er p.t. ingen på venteliste.
Fællesspisning • Forslaget omkring fællesspisning fra elevryttermødet er sat i gang af Laura
E/ungdomsudv.
• Der er afholdt 1. fællesspisning d. 12. november 2018 med ca. 25 deltagere og
en indtjening på ca. 800,-kr.
• Næste fællesspisning er d. 11. december 2018. Der annonceres primært via
klubbens instagram samt på facebookgruppen.
 Kasserer, FU
Balance • Fakturaer samles, så vi kan få returneret fra kommunen for vinduer og de
andre opgaver med tilskud.
• Mener ellers ser det overordnet fint ud.
Likviditet • Ingen bemærkninger.
Budget • Ingen bemærkninger.
Restancer • Kun få restancer.
• Der er sendt fakturaer ud til dem hvis kontooplysninger var faldet ud af
klubmodul.
Bank-konti • Stævnekonto og MobilePay-konto er nedlagt.
• Mobile-Pay nr 71791 er ændret så pengene fremover går direkte til
erhvervskontoen.
Gødn.pr. • Der faktureres for gødningsprøver og ormekure til opstaldene heste.
 Sekretær, FU
Tilsynsrapport • Er udarbejdet den 16/11 af dyrlæge Søren Kirchoff fra Frijsenborg dyrlægerne,
uden bemærkninger.
MRSA-screening • Den 20/11 var embedsdyrlægen på besøg for podning for MRSA-virus.
• Klubben er af Miljø- og fødevareministeriet tilfældigt udvalgt til at deltage i
en MRSA screening hos heste. Screeningen er en del af husdyr-MRSA
overvågningen. Fund af husdyr-MRSA vil ikke få nogen konsekvenser, idet
Fødevarestyrelsen ikke pålægger nogen form for restriktioner som følge af
overvågningsresultaterne. Der skal tages prøver fra på 25 heste i klubben,
hvilket vil blive en tilfældig udvalgt gruppe af både af elev- og privatheste.
Klubben har ikke selv indflydelse på hvilket heste der udvælges. Selve
prøvetagningen er en svaberprøve, der udtages fra hestenes næsebor, med en
podepind. af en dyrlæge. Bokslejerne var informeret pr. mail inden.
Staldansatte • Der er afholdt møde med de staldansatte, mandag den 29/10.
• Ref. er udarbejdet.
Undervisere • Der er afholdt undervisermøde, tirsdag den 6/11.
• Ref. er udarbejdet.
Klubmodul • Status på betalingsoplysninger der ”falder ud” af Klubmodul?
Klubmodul/ • Design og funktionalitet er opdateret.
udvikling

Marie

Gitte
Gitte
Gitte
Gitte
Gitte
Karina
Gitte
Gitte
Gitte
Karina
Ida/
Karina
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• Der er kommet et nyt felt "Del ikke fotos af mig" i profilen, som nye profiler
kan afkrydse ved oprettelse. Eksisterende profiler kan gøre det ved at rette i
profilen.
• Karen kommunikerer dette ud i et nyhedsbrev
• Klubmodul arbejder p.t. på specifikke forbedringer for rideklubber:
o Afmeld medlem pr dato.
o Tilknyt hest/heste til profil
o Fold booking
o Booking af privat undervisning
o Registrer tidsforbrug for rideskole hestene.
o Trailer og lokaleudlejning.
D12 julemøde • Der er julemøde i distriktet mandag den 3/12. Katrine og Karina deltager.
• Karina tilmelder til den efterfølgende julefrokost
Daglig
leder

Status elevhold Dag
Hold
Antal Bemærkninger
Pr. 23/11-18 Mandag

Tirsdag

1

Indslusning

5

2

Voksen øvet

6

18

Voksen
begynder/letøvet
Børn Begynder

6

6

6

Junior/voksen
øvet
Junior
letøvet/øvet
Børn Begynder

7

Børn letøvet

6

8

Børn/junior øvet

6

10

Børn/Jun BegLetøvet
Voksen øvet

3

6

13

Børn/Junior
letøvet
Børn Begynder

14

Børn letøvet

6

15

Junior øvet

5

Plads er i tilbud.

9

Springhold

5

Prøvetime 1/12

16

Puslinge

6

17

Voksen letøvet

6

3
4
5

Onsdag

Torsdag

11
12
Fredag

Lørdag

2 Lola

3 Misty

Karina
Ida
Karina

1 mgl. tilm. uv.

6

5

Plads er i tilbud.

4

2 pr.1/12. Pladser er i tilbud.

Omrok. + fyldes op fra ventel.indsl.
Pladser er i tilbud.

6

6

Venteliste • Fortsat venteliste på de fleste niveauer.
• Vigtigt at få fyldt op på holdene ved ledige pladser!
Status elevheste Elevhest
Bemærkning (opdateret 22/11-2018)
1 Timberlake

Karen

Mette

Er stadig lidt fræk i undervisningen. Bliver redet af gammel part. Går
stadig med mundkurv. Er blevet klippet på halsen.
Det går godt. Hun bliver stadig redet af øvet rytter en gang om ugen for
mere rutine. Er sat op i foder og har fået et dækken på. Er blevet klippet
på halsen.
Det går godt. Er sat op i foder. Havde en del sand i sin mave. Er blevet
klippet på halsen. Er blevet klippet på halsen.
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4 Fenja
5 Elvira
6 Benjamin

7 Simone

8 Hidalgo
9 Ronja

10 Pie
11 TinTin
12 Jackpot
13 Mary
14 Ziva
15 Bandit

Det går godt og hun er populær. Er sat op i foder. Har fået raspet tænder
16/11.
Det går godt. Går stadig med mundkurv. Er blevet klippet på halsen.
Det går godt og han er populær. Har holdt sin huld fint efter han fik
dækken lidt før de andre. Skal gå med skridt tæppe når han skridtes varm
og af. Er blevet klippet på halsen.
kan være svær at ride, men en god udfordring. Er sat op i foder og har fået
et dækken på. Havde en del sand i sin mave. Har fået raspet tænder
16/11. Er blevet klippet på halsen.
Er populær. Er sat op i foder og har fået et dækken på. Er blevet klippet
på halsen.
Har bølgebid, er ikke raspet ved seneste besøg. Har let diarré
Hun ”tjekket” for mavesår i samarbejde med dyrlægen, men det ser ikke
ud som om hun har det. Hun har fået et dækken på, er sat op i foder og
får olieret hø som supplement.
Er i fin huld, er stadig lidt fræk i undervisningen. Bliver redet af øvet rytter
en gang om ugen for mere rutine. Er blevet klippet på halsen.
Ny lille pony (118cm) lånt af Østerlund Ridelejr er faldet godt til og har nu
fået sin sadel. Han må ikke tabe huld som han ser ud nu.
Han er populær men virkede urent i traven i tirsdags. Er sat op i foder og
har fået et dækken på. Er blevet klippet på halsen.
Er i fin huld. Skal ha´ dækken på, da hun ellers bliver øm/spændt. Får
massage snarest.
Det går godt. Er klar til at bruges 1 lektion om dagen med chambon.
Er sat op i foder og har fået et dækken på.
Det går godt. Er sat op i foder og har fået et dækken på. Har fået raspet
tænder 16/11

BX1

Status parter Opdateret 23/11-2018
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

Emilie Sebbelin

Start: 01.02.2018

12 Jackpot

Nathalie Albertsen

Start: 01.03.2017

13 Mary

Sandra Eilsø

Start: 01.11.2017

14 Ziva

Astrid Løth

Start: 01.11.2018

15 Bandit

Vilma Damm-Jakobsen

Start: 01.08.2018

10 Pie
11 TinTin

BX1
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Strøelse • Mette har bestilt strøelse.
Mette
Mette
• Mette har sagt at folk kan henvende sig til hende hvis de mangler ekstra
Nanna
strøelse i nov. Nanna står for det i december, hvor Mette er på ferie.
• Procedure skal præciseres for opstalderne. Se evt. mail til dem fra Marie i aug. Karina
Rotteftersyn • Er det pligtige rotte-eftersyn foretaget af Rentokil, jf brev af 25/10 fra AAK,
Karina
Teknik&Miljø. KE hører om de har været der.
Chr.
• Der er mange rotter ude ved brønden v. repos/tilskuerpladser, men der er
lavet tiltag for at få problemet elemineneret.
Mette
 Hestevelfærd HV
Ferie”afløser” • Jannie er tovholder i december mens Mette er på ferie.
Mette
Heste • Jeg har ikke set mere til ringorm på Lola, Misty, Bandit eller på nogen nye
• Der er taget gødningsprøver på alle heste i SABR og givet orme-kur til de der
havde behov for det.
• Der er lavet check på vaccinationer – Marie har bestilt dyrlæge til dem som
har behov.
• Der er lavet huld-vuderinger + nye foderplaner, da flere heste havde tabt sig
for meget.
• Flere heste har fået dækken på grundet kulden og vægttab
Mette
Undervisning • Det går godt med at bruge chamboner i undervisningen, efter hvad jeg selv
har observeret.
Sponsor for • Kirsten fra Hestens Helse har den 24/11 været her, for at kigge på hvad vi har
Mette
elevhestene brug for og hvad hun så vil tilbyde.
Kirsten foreslå rigtig mange produkter… også mere end hun vil sponsorere.
Karina
• Karina kontakter hende for at få en mere klar aftale.
Elevrytter
repr.
Anders

• Intet.
Christian
 Handy-udvalg
Hallen • Bunden er rettet af sidste uge ag Gustavsen anlæg..
Dressurbaner • Status:
- Plads ved elevheste, løbegang rød fold er klar.
- 20x40 ridebane er klar.
- 20x60 er for skæv i to områder i bærelaget og har også for lille toplag i de
områder. Gustavsen vil derfor ikke rette den op.
Markus kommer i morgen og retter det sidste op. Det forventes færdigt i
uge 49.
- Løbegang til grønfold er for smal. Markus leverer grus i morgen til at gøre
det bredere og Chr. lægger det ud.
Gitte
- Der er d.d. kommet faktura på arbejdet: 199.000 ex moms. 30% holdes
tilbage indtil den store dressurbane er rettet færdig.
- Mail til naboerne, med undskyldning om at rabat. Nanna har mailadresser Karina
Karina
- Info til opstaldere og ETB: 20x40 er klar vi giver besked når 20x60 er klar,
forventes klar efter denne uge. Vi melder ud når den er klar.
Chr.
- Chr. laver info om fremadrettet vedligeholdelse af banerne.
Foldopdeling • Status på at gøre rød og grøn fold lige store: Ingen dato for projektet.
• Info til opstalderne om at desværre ikke har været tid til det endnu.
Baneplaner • Status: Markus tager den gamle planer med hjem og modificerer den så den
kan brugs til udendørsbanerne.
Traktor • Traktoren har været i stykker i nogen tid.

Karina

Side 5 af 9
sabrorideklub.dk - SABRO RIDEKLUB - Grønvej 110, 8471 Sabro - CVR 73304113 - info@sabrorideklub.dk

Bestyrelsesmøde i Sabro Rideklub
• Markus entreprenør er flink og låner os en gammel Wiedemann indtil vores
traktor er køreklar igen. Eneste betingelse er at det kun er Chr. der må køre
den.
• Der er tilsyneladende problemer med at skaffe en generator der passer til
traktoren. Maskinstationen skulle have vendt tilbage i dag. Chr. rykker for svar
på hvornår de forventer vi har traktoren køreklar igen.
• Chr. kan være bekymret for at ledningsnettet er fejlbehæftet, da der var
ledninger der var smeltet og generatoren var brændt af.
• Chr. informerer, bestyrelse og staldansatte så snart der er nyt.

 PR-udvalg

Karen

Fejring af nye • Status: Det fejres når der er kommet hegn omkring banerne (til foråret).
baner
Julebanko • Julebanko på Sabro Lokalcenter søndag den 18. november var rigtig godt
besøgt - næsten fuldt hus. Masser af gode præmier. Indtjening ca. 11.700 kr.
 Stævneudvalg
Stævnefordeling • Fordeling af C-stævner i distriktet sker den 7/1- 2018. Først herefter kan der
ansøges om D- og E- stævner.
• Fordeling af E- og D-stævner i distriktet sker den 4/2- 2018.
• Deadline for ansøgninger kommer først når C-stævneplanen er lagt fast.
Udenbys stævner • Status på link til pointoversigt over championatslister for resultater ved
udenbys stævner: Er endnu ikke lavet, det gøres snarest.
Ny printer • Inden sidste stævne købte Katrine endnu en ink-printer. Patronerne dertil
skulle være billigere end til den vi har i forvejnen. Printeren skal stå på
kontoret udenfor stævnesæson, så den ikke bliver ødelagt af kulde og fugt.
Bredde-udvalg

Julestævne • Der er rigtig mange starter til julestævnet den 2/12-2018.
Ungdoms-udv.

Kirkeblad • Kirkebladet er ankommet og Karen har fordelt bladene ud til de 15 ruter.
Bladene skal omdeles i uge 48.
Cafeteria-udvalg • Ønske om at køledisken opsættes inden julestævnet.

Til/fra boksstald

Info • Folk i boksstalden har efterspurgt mere info lidt oftere.Fx vedr. baner, folde,
Ida’s sygemelding, ect.
• Vi bruger gnerelt meget energi og tid på at informere, men vær OBS på at hvis
vi fx angiver en dato/deadline der ikke overholdes, at melde det ud hurtigst
muligt.
Til/fra lejligh.

Beboermøde • Møde med beboerne tirsdag i uge 48.
Vinduer st.tv. • Vinduerne i st.tv. er ikke i overensstemmelse med det aftalte.
Dørpartiet i stuen skulle være med mulighed for at åbne 1 af side-vinduerne,
så det ikke var nødvendigt at skulle åbne døren for at lufte ud.
3-fags vinduet i køkken/soveværelse skulle være med mulighed for at åbne de
2 yderste fag, så der derved kan åbnes i begge rum.
•

Pkt. Beskrivelse
100. Formand, FU

Tilbud tjekkes for om det er udspecificeret og hvis muligt ændres det.
Det er specielt et problem at der ikke kan åbnes vindue i køkkendelen.

Punkter til diskussion, handling og beslutning

Katrine
Karina

Katrine

Astrid
Nanna

Joan
Jannie
Mette
Alle

Karina

Chr.

Ansvar
Marie
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1. Sabro
Vandværk

2. Opbevaring
af foder

3. Engangsklip
hal/baner

4. Generalforsamling

5. Rekruttering
bestyrelsen

7. Julegaver
U18

Vi er blevet kontaktet af vandværket i Sabro, der gerne vil opsætte en flagstang
på vores matrikel. Den ligner en helt normal flagstang (identisk med den der
står ved vandværket Stillingvej). Det særlige ved denne flagstang er, at den
måler hvor meget vand der bruges i området. Vi skal ikke betale noget for den,
de sørger for opsætning, de betaler den strøm den bruger. Med flagstangen
hører Dannebrogflag samt vimpel som vi kan benytte som vi ønsker. Vi
bestemmer hvor vi ønsker den placeret.
Ønsker vi dette? Hvis ja hvor skal den stå?
Beslutning:
De må gerne montere en flagstang, den skal stå ude ved vejen i hjørnet af
springbanen, hvor lille flag sættes ved stævner o.lign.
Hvis de accepteret det, skal der samtidig trækkes strøm til belysning langs
indkørslen.
Katrine og jeg har søgt lidt omkring og mener at den bedste løsning på
opbevaring af foder, i forhold til at holde mus væk, vil være at benytte en
palletank.
Beslutning:
Forsøg med at foderet fremdrettet fyldes/fordeles i de metaltønder som John
har leveret, så snart det ankommer. Tønderne skal stå på paller.
Når der skal fyldes op i foderrummene, flyttes tønden på palle med traktoren
og palleløfter til staldene og køres derefter på hjul (”møbel-hund”) i
foderrummene. Det mindsker den manuelle håndtering mest.
Det sørges for at der er materiale (tønder, paller ”hunde”) til at det kan gøres
på ovenstående måde.
Prisen for engangsfacilitetskort er aktuelt 182kr. Jeg synes dette er meget dyrt
og tænker det afholder nogle fx op til stævner eller andet. Jeg forslår en pris på
75-100kr pr. gang.
Beslutning:
Flertallet har besluttet at engangsklip fremover skal koster 100,- kr. pr. gang
uanset om det er medlemmer eller ikke medlemmer.
Det rettes i klubmodul.
Dato, deadlines og sted.
Beslutning:
Det afholdes lørdag den 23. februar 2019 kl. 13.00 på Sabro lokalcenter.
Deadlines ifølge vedtægterne:
- Dato varsles medlemmerne senest 26/1-2019
- Forslag til behandling på GF senest 15/1-2019
- Dagsorden med indkomne forslag udsendes senest 9/2-2019
Joan booker lokalcenteret og bestiller kaffe/kage til 40 pers.
Hvordan får vi rekrutteret medlemmer til de kommende ledige bestyrelsesposter.
Beslutning:
Kasserer og sekretær genopstiller ikke.
Der skal annonceres efter kandidater til posterne udfra
funktionsbeskrivelserne.
Betina Hviid Gam spørges derudover spørges Kate Wiese og Inger Jeppesen
Skal vi fortsat give julegaver til U18 ansatte (7 ansatte), der ikke bliver inviteret
til julefrokost?
Vi har tidligere givet dem en biografbillet til ca. 100 kr.

Alle

Chr.

Alle

Chr.
Marie

Karina

Alle
Karina
Karina
Karina
Joan

Karina/
Karen
FU
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Beslutning:
Det er besluttet. Nanna køber gavekort til dem.
200. Kasserer, FU
1. Budget 2019

Beslutning:
Udvalgene skal hver især indsende udvalgets forslag til budget (både over
udgifter og indtægter) for 2019 inden den 15/12-2018.
Det sendes til info@sabrorideklub.dk

Nanna
Gitte
Alle

FU

FU laver derefter (18/12) samlet budget-forslag til fremlæggelse på best.mødet
i januar.
300. Sekretær, FU

Karina
Intet til beslutning

400. Daglig leder

Ida
Intet til beslutning

500. Hestevelfærd(HV)

Mette
Intet til beslutning

600. Elevrytter-rep.
1. Vedligehold
udendørsba
ner

Anders
Forslag om at sætter trillebøre samt pæreopsamler op ved udendørsbanerne,
hvis vi skal gøre os håb om at ændre folks adfærd. Det bliver måske noget smat,
når det regner, men jeg tror ikke folk husker at sample op ellers.
Beslutning:
En af de gamle eksisterende trillebører fra boksstalden sættes på løbegangen
imellem banerne. Der købes en lorteopsamler der skal stå samme sted.
Trillebøren skal tømmes hver dag af morgenstaldvagten.

700. Handy-udvalg
1. Hegn om
Hvad skal omkring, hvad koster det, hvornår gøres det og af hvem????
Dressurbaner Beslutning:
Der sættes midlertidigt snorehegn op.
Jørn Pedersen laver overslag over pris på træ til banerne hurtigt muligt.
Faktura og Kreditnota fra Jørn Pedersen sendes til Chr. og Karen så de kan se
hvor meget vi har tilgode hos ham.
2. Dieseltank
Der er købt en brugt dieseltank med certifikat til 2.000,- kr.
Hvor placeres den bedst og sikrest i forhold til tyveri?
Hvad gør vi med den gamle ucertificerede tank?
Beslutning:
Sættes i hjørnet, samme sted som aftalt med den gamle OK-tank.
Vi forsøger at sælge den gamle tank.
800. PR-udvalg
1. Kalender
Kan vi begynde at plotte datoer ind?
2019
Beslutning:
Der er endnu ikke mange dage at sætte ind p.t., men det gøres så snart vi har
nogle. Så snart vi har fået tildelt stævner, kan bl.a. arbejdsdagene lægges i
forhold til.

2. Årshjul
Ansøgninger

Der har ikke været så stor tilslutning til de sidste ”Dus med heste” og da
ventelisten til indslusning p.t. ikke er så lang, er det besluttet kun at lave 2 ”Dus
med heste” dage i 2019.
Årshjul og flow for ansøgninger.
Kan vi beslutte en procedure for ansøgninger til Aarhus Kommune og
efterfølgende gennemførelse?

Chr./
Mette
Ida
Christian

Chr.
Chr.
Gitte

Chr.
Chr.
Karen
Karen
Alle

Karen

Karen
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Bestyrelsesmøde i Sabro Rideklub
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:
Karen sender datoer for ansøgningsfristerne for kommunens puljer og evt.
andre relevante fonde o.lign. med faste frister til FU.
Hvis ansøgning og tildeling ligger inden for samme regnskabsår, er det vigtigt af
det er med i budgettet, da det ellers bliver svært at finde midler til det tildelte i
budgettet.
900. Stævne-udvalg

Katrine
Intet til beslutning

1000. Bredde-udvalg

Astrid
Intet til beslutning

1100. Ungdoms-udv.

Nanna
Intet til beslutning

1200. Cafeteria-udvalg

Joan
Intet til beslutning

1300. Til/fra boksstald

Jannie
Intet til beslutning

1400. Til/fra lejligh.
1. St.tv.

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

Plan for maling af lejligheden st.tv. der fraflyttes til 1/12. Stue og kækken er
malet i forbindelse med vandskaden og Laura pletmaler der. Soveværelset
trænger meget og har enkelte tapetrevner der skal repareres inden maling.
Lejligheden skal gerne kunne udlejes igen fra 15/12-2018.
Beslutning:
Karen og Nanna vil gerne bruge en dag på at male inden. Gerne med hjælp fra
handy-udv.
Chr. sætter en emhætte, der ikke kræver luftudtag, op i samme forbindelse.
Kun til bestyrelsen!

Mandag den 7. januar 2018 kl. 18.30
Mette har kage med.

Karen/
Nanna
Chr.

Alle
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