Bestyrelsesmøde i Sabro Rideklub
Line

Dato:

Referat fra møde: Torsdag den 16. april 2020 kl. 19.00 på ”Skype”

Indkaldte:

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

Afbud fra:
Kage:
Referent:

Kirstine

A.
Valg af ordstyrer
B.
Godk. referat
Pkt. Beskrivelse

Punkter til orientering – ingen beslutning

 Formand, FU

Corona

Breddeudvalg

Alle
Kate
Ansvar
Marie

Hverdagens og reaktioner fra klubbens medlemmer. DRF og politi kommer med
forskellige udmeldinger, men vi følger DRF. Der er løbende spørgsmål og har
været nogle vanskelige episoder.
Det besluttes at skrive ud på FB med anbefaling til at dem der kan, anvender
ydertiderne til fordel for dem der går på arbejde og i skole kan anvende rush
hour. Katrine laver opslag.
Jf. DRFs udmeldingers pkt. 8 om åbning af ridehal opfordres til at kontakte de
lokale politimyndigheder. Anders kontakter dem.
Vi er i breddeudvalget blevet enige om at rykke ridelejren til efter sommerferien,
for på den måde, forhåbentlig, at kunne være sikre på at kunne afholde den der.
Vi er i proces med at finde en ny dato.

Astrid

Derudover regner vi med nok desværre at måtte aflyse pinseridt, men afventer
lige lidt endnu inden vi aflyser noget :)

Pkt. Beskrivelse

Punkter til diskussion, handling og beslutning

Ansvar

100. Formand, FU
Kompensation

Mulighederne for at kompensere elevrytterne.

Marie

Imødekomme savnet ved at udbyde ryttermærker som e-learning. Laura Elkrog
har meldt hun er interesseret i at udbyde undervisningen til elevryttere. Udgift
til ryttermærke 1 er pris for hæfter stk. kr 100 + underviserens timeløn.
Derudover praktisk undervisning forud for evt prøve der koster en dommer til kr
500,- + 3,52kr samt for kørsel for hold på max. 10.
Inger undersøger hæfter med DRF. Marie bekræfter aftalen med Laura.
Der er mulighed for at købe 4 hæfter til nedsat pris af Lisa.
Kirstine laver opslag til i samarbejde med Laura.
En mulighed afhængig af hvor længe der går inden elevskolen opstarter er at
udbyde ridning over sommeren da hestene har ferie nu. Det kan være med
undervisning i uge 30 og 31. Marie kontakter underviserne for at afdække
om de vil kunne hjælpe med afviklingen. Kun hvis det kan gennemføres med
kendte undervisere gennemføres tilbuddet.

Side 1
sabrorideklub.dk - SABRO RIDEKLUB - Grønvej 110, 8471 Sabro - CVR 73304113 - info@sabrorideklub.dk

Bestyrelsesmøde i Sabro Rideklub

200. Kasserer, FU
Budget

1600. Eventuelt

Stillingtagen til Quebecs fremtid i klubben. Hendes helbred er usikkert og hun er
meget dyr i driften ift foder og smed. Hun er aldrig gået med i undervisning.
Det besluttes at sælge Q.
Mette og Marie varetager salget.
Strategien omkring køb og salg er vanskelig, da det koster mange penge af
udskifte hesten. Det efterspørges at vi er tydeligere på strategi når vi køber.
Det tilsendte reviderede budget, med indtægter og omkostninger justeret som
følge af corona gennemgås.
Banerne udfordres af tørken og der bestilles vanding til udendørsbanerne
umiddelbart. Den mere permanente løsning gennemgås til næste møde.
Budget lukkes med godkendelse af ændringer indstillet af forretningsudvalget.
Besparelse mulig hvis el og vand opdeles mellem stuehus og stalden. Afdækkes
af Morten.
Vi afventer om Østerlund Ridelejr gennemføres, men Hestevelfæld beslutter
hvilke heste der sendes afsted om de skal udlånes.

Inger

Inger

Elevhestene taber sig da de ikke får eftermiddagswrap. Der er derfor kørt wrap
på folden. Det besluttes i stedet at øge timetallet i stalden og spare udgiften.
Mette taler med hende om det.
Er det relevant at afdække status og udbedringsmuligheder af kloakeringen –
for at få overblik til efterfølgende ansøgninger og udregne rentabilitet.
Tages med på næste møde.
1700. Næste møde
1. Dato

Tirsdag d. 5. maj kl. 19.30 på Skype.

Alle
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