Bestyrelsesmøde i Sabro Rideklub
Line

Dato:

Referat fra møde: Onsdag den 25. marts 2020 kl. 19.30 på Skype

Indkaldte:

Marie, Inger, Morten, Mette, Astrid, Kirstine, Joan, Nanna, Katrine,
Anders og Kate.

Afbud fra:
Kage:
Referent:
Kirstine
A.
Valg af ordstyrer
B.
Godk. referat
Pkt. Beskrivelse

 Orientering fra
formanden

2

Økonomi

Punkter til diskussion, handling og beslutning
Nuværende håndtering og reaktioner fra medlemmer. Al elevundervisning og
arrangementer er aflyste. Ridehallen er lukket og der er restriktioner på max ti
personer på klubbens matrikel. Der er opslag på dørene og der er sendt information ud
via klubmodul. Vi modtager henvendelser med forvirring over hvad vi må og ikke må.
Der er også forespørgsel på hvordan vi forholder os til undervisningskontingent og
besøg i klubben.

Alle
Kate
Ansvar
Marie

Drøftelse af muligheder og holdning til lønkompensation og/eller kompensation for
faste udgifter. Inger har kontaktet erhvervsstyrelsen der dog ikke har kunnet svare
specifikt. Kompensationen omfatter ikke os som forening. Der er også et mindre
omsætningstab end kravet (min. 40% hvor elevundervisning kun udgør mellem 35-37%,
og afhængig af hvordan vores stævner defineres. Dog afhængig af hvordan vores
låneafdrag defineres. Eller faste omkostninger pr måned der skal udgøre min. kr.
25.000.
Kommunekredits tilladelse til udskydelse af afdrag afhænger af kommunen, men er
tvivlsom da det er lovgivningsbestemt.
Kirstine har undersøgt kommunen der tilkendegiver, at både aktivitets- og lokaletilskud
kan opnås til trods for at undervisning aflyses og hallen er lukket.
Stillingtagen til tilbagebetaling for elevundervisning. Der er flere modeller; fuld
betaling, tilbagebetaling eller kompensationsundervisning, kompromis hvor lønnen
fratrækkes, erstatningsridelejr, stævnestarter. Indtil nu ingen tilbagebetaling;
spørgsmålet er fremadrettet. Det vurderes at den økonomiske konsekvens er for stor i
en for alle uvelkommen situation og besluttes derfor at appellere til betaling. Der
udarbejdes et skriv der forklarer den økonomiske omstændighed.
Løn for undervisning som timelønsansatte. Det efterspørges af undervisere; hjemsendt
med eller uden løn? Opgøres i hoveder- eller årsværk er afgørende for
lønkompensation. Den månedlige omsætning på elevhold er 33.000 og derudaf betales
kr.10-12.000 i lønninger. Inger undersøges yderligere omkring kriterier for
lønkompensation. Betaling af lønninger er med opfordring til at underviserne bidrager
med alternativer. Det kan evt laves som event i klubmodul.
Behov for revideret budget grundet aflysninger af arrangementer, hvis de ikke kan
afholdes senere på året, dog fraset d-stævnerne der er fordelt og fastlagt. Der kan
sløjfes lys på springbanen.

Skriv
KBG

IJ

IJ, MN
og KBG

Alle parter rider pt. 3 x uge prøver at fordele deres fremmødetid i fælles
planlægningsskema.
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Etik

Håndhævelse af forsamlingsforbud. Der er ikke stemning for at lukke for EtB da
problemet anses for minimalt. max ti personer i klubben.
Afkorte opholdet kun for opstaldere, parter, ansatte og etb. Lukket ridehal.
Individuel undervisning tillades af hensyn til hestens velfærd i begrænset omfang. Kun
udendørs og i fald planlægningsskemaet tillader det i tidspunkter uden for
spidsbelastning således forsamlingsforbuddet på max 10 personer stadig overholdes.
Rytterstuen lukkes med opslag.
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Drift

5

Evt.

Kontinuerligt at opfordre alle ryttere til at bruge skemaet i tilstrækkeligt omfang.
Aftenfodring i privatstalden. Privatstaldens bidrag, koordineres internt. Appellere til
god håndhygiejne, samt spritte overflader og håndtag hver morgen jf. Covid rådene.
Vi må køre på genbrugspladsen med erhvervs-klippekort mandag til fredag kl. 7-18.
Marie opretter Mikkel til genbrugspladsens sms ordning så der kan køres plastik væk.
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JM

MN
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