Bestyrelsesmøde i Sabro Rideklub
Line

Dato:

Dagsorden til møde: Tirsdag den 5. maj 2020 kl. 19.30

Indkaldte:

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

Afbud fra:
Kage:
Referent:

Kirstine

A.
Valg af ordstyrer
B.
Godk. referat
Pkt. Beskrivelse
 Formand, FU

Alle

Punkter til orientering – ingen beslutning

Ansvar

Corona-retningslinjer er gradvist ændret.

Marie

Elevskolen er opstartet pr. 1/5-20 med 2 u18 piger der sadler op og af til
hovedparten af lektionerne.
Planlægningsskemaet er opdelt i to forskellige aktiviteter: ”Ridning” (der har ti
pladser som kendt hidtil) og aktiviteten ”Praktiske opgaver” der også har 10
pladser til personale, grooms, forældre og ryttere der alene kommer for at
passe sin hest.
Der er lavet begrænsning på max 10 personer i privatstalden og max 6 personer
i elevstalden.
Ridehallen er fortsat lukket dog med dispensation til Caroline Schriver der
bruger den til tilridning af Diva.

 Kasserer, FU

Ryttermærker: Opslag er lagt op. Laura er klar til undervise. Hæfter endnu ikke
bestilt.
Alle betalinger fra lejligheden er betalt da alternativet var ophævelse af
lejemålet.

Inger

Det ligner at der ikke er uforudsigelige opsigelser fra elevryttere grundet
corona.
 Sekretær, FU
 Staldansvarlig

Karina er kommet igennem mere end 100 mails
i undervisning@sabrorideklub.dk og dagligleder@sabrorideklub.dk ALLE dem
der manglede svar har fået det og en beklagelse

Kirstine
Karina

Undervisningskoordineringen varetages pr. 1/5 af Karina Erikstrup indtil ny
ansat har overtaget.
Status elevhold Dag
Hold
Antal Bemærkninger
A0 Indslusning
5
1 tilbudt pr.t. 11/5
Pr. 03.05.20 Mandag
1
A0
2
A1
8
Tirsdag

A0
3

Voksen øvet

6

Voksen
begynder/letø
vet
Børn
Begynder

4

2 snart klar til beg.
1 stopper 30/5 men kommer ikke mere.
1 tilbudt pr.t. 11/5
2 veninder tilbudt pr.t. 11/5

6

1 flyttet fra A10
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Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

A0
4
A0
5
A0
6

Junior/voksen
øvet
Junior
letøvet/øvet
Børn
Begynder/letø
vet
Børn
letøvet/øvet
Børn/junior
øvet
Børn/Jun
Begynder
Nyt hold

4

A1
1

Voksen øvet

4

A1
2
A1
3

Børn/Junior
letøvet
Børn/Junior
Begynder/letø
vet
Børn letøvet
Junior øvet

3

Springhold – 4
pl.
Springhold – 4
pl.
Indslusning (410)
Voksen letøvet

2

A0
7
A0
8
A1
0

A1
4
A1
5
A1
9
A0
9
A1
6
A1
7

6

1 afventer svar om A04 el. A02
1 pr.t. 12/5
1 pr.t. 15/5
1 stopper 30/6. 1 pr.t. 4/8
Stabilt

6

Stabilt

6

Stabilt

0

6

Nyt beg.hold m. 2 flytninger fra A01.
1 fra venteliste er tilbudt pr.t. u. dato
1 fra venteliste tidl. lovet plads på holdet.
KE tænker opstart af hold pr. 14/5 afh. af
COVID-19 forholdsregler.
1 tilbudt pr.t. 27/2 (ved endnu ikke om hun
har været der/fortsætter)
1 tilbudt pr.t. 14/5
Stabilt

5

1 tilbudt pr.t. 15/5

5

6

4
6
5

1 tilbudt pr.t. 15/5
1 tilbudt pr.t. 22/5
1 pr.t. 2/5
1 tilbudt pr.t. 16/5
1 startede 8/2 men først tilm. 1/5-2020
1 afmeldt 30/5.
1 tilbudt pr.t. 6/6
1 pt.t. 9/5

Venteliste
Pr. 03.05.20

Karina
Børn indslusning

30

(2 tilbudt plads/pr.t. - prøvetime)

Børn begyndere

10

(2 tilbudt plads/pr.t.)

Børn/junior, letøvede/øvede

15

(5 tilbudt plads/pr.t.)

Voksen indslusning/beg

3

Voksen letøvet/øvet

11

(6 tilbudt plads/pr.t.)

Spring

3

(2 junior + 1 voksne) (1 junior tilbudt
plads/pr.t.)

Status elevheste Elevhest

Bemærkning

Mette

1 Timberlake
2 Tullah
3 Misty
4 Blaze
5 Elvira
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6 Benjamin
7 Simone
8
9 Ronja
10 Pie
11 Signe
12 Jackpot
13 Lover
14 Ziva
15 Bandit
BX1 Fenja

Status parter Partordningen varetages af Laura P Elkrog indtil videre.
Elevhest
Part-rytter
Bemærkning
1 Timberlake

Cecilie Olsen

Start: 01.08.2018

3 Misty

Thea Keller

Der har allerede været flere, der har vist interesse
for hende som part. Men jeg har ikke "sat noget i
gang".
Start: 01.09.2019

4 Blaze

Una Vukelic

Det går godt. Parten tænker meget på Blazes ve og
vel og er god til at samarbejde med Nanna og jeg
om arbejdet med ham. Katrine har skiftet bid og
hovedtøj på ham og parten siger, det har hjulpet
meget

5 Elvira

Shalina Lemming

6 Benjamin

Silja Johansen

Hun har været lidt frisk for parten at håndtere fra
jorden et par dage, men parten har nogle dage kun
redet hende ganske let.
Start 01.01.2020

7 Simone

Nina Dupont

Start: 01.08.2017

Sidsel Kjeldsen

Det går rigtig godt, Ronja har god energi, når
parten rider.
Der er lavet en uddybende partskontrakt, for at
være helt specifikke om hvad hun må og ikke må.

2 Polly

8
9 Ronja
10 Pie

Emilie Sebbelin

11 Signe

Maja Lund Olsen

12 Jackpot

Kamille Plaugborg

Har haft en hovbyld i Corona-pausen. Parten har
været god til at have hende i sæbevand. Hun er klar
til undervisning igen.
Start: 01.03.2020

14 Ziva

Astrid Løth

Start: 01.11.2018

15 Bandit

Sara Aghbal

Start: 01.03.2020

13 Lover

BX1

 Hestevelfærd HV Mette står for at bestille strøelse hjem fremover

Mette
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Mette har overleveret ejercertifikater og alle doks på elevheste, Øster ponier og
ældre doks til Inger

 Elevrytter repr.
 Handy-udvalg

Mette søger efter gratis dækner på facebook da v mangler en del til næste år.
Der er 11 dækkener klar til vask ved Maia, men jeg afventer og ser om vi får
nogen doneret før jeg sender dem afsted, jo flere dækkener jo større rabat :-)
Der er stor glæde over at elevskolen er i gang igen og forældrene melder tilbage
Kate
at de synes at det er en god model vi har valgt.
Vi prøver at reparerer vandvognen da den er vores billigste løsning for at vande Morten
baner pt. Marie's far er på sagen.
Vi har pillet taget af de foderstationer fra elevfolden da taget var det eneste
problem, Vi sætter dem ned på folden igen snarest muligt.
Kommunens pulje for energioptimeringspulje tilbyder 70% finansiering på
omskiftning af lys til LED i ridehallen, privatstalden og elevstalden
Projektet undersøges af Morten, der indhenter tilbud og Anders der taler med
kommunen med tilsagn om villighed til at anvende penge på projektet.
Opfølgning 05.05.2020
Morten har været i dialog med elektriker ift. indhentelse af tilbud til ansøgning
af energioptimering på alt belysning på klubben. Prioriteten er udskiftning af
alle amaturer.
Det indeholder tre dele som er energioptimering, banelys og fradrag på afgifter
ved at opdele elektricitet på lejemål og rideskolen. Det forsøges indledningsvist
ansøgt som en hel pulje.
Afsluttes projektet inden oktober kan der søges om støtte fra energiselskabet.
Der har været dialog med Ninna fra Aarhus Kommune der forstår intentionen
om at energioptimere hele skolen trods puljen i første omgang var tiltænkt
haller. Med støtte op til 70% er tilbagebetalingstiden på investeringen.
Der er bimåler på el til stald og hal, om det er tilstrækkeligt skal prøves ved
skat. Alternativt er der behov for to hovedmålerne. Mogens Vind fra
Mundelstrup el kender klubben.
Marie har haft talt med Aarhus Vand og vi kan uden videre fritages
vandafledningsbidrag for der ikke går i kloarkerne men til baner, vand på
foldene, vask af heste mv. Kræver at de selv kommer at sætte en bimåler op.
Der kommer besked på hvilke installationer fra VVS der skal gives tilbud på
opdeling af vandmålere der vi kan få afgiften retur.
Der skal skiftes pære i privatstalden.
Der mangler værktøj. Søge egne medlemmer og lokale håndværkere. Joan
laver opslag. Det kunne overvejs at indkøbe basalt værktøj sætte i aflåst skab.
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 Stævneudvalg

 Bredde-udvalg


PR udvalg

DIF og DGI har i dag åbent for ansøgninger til deres corona-hjælpepulje. Der
kan søges fra i dag til og med 15. maj, altså forholdsvis kort frist. Der kan søges
om tabte nettoindtægter. Anders har læst ind på betingelserne og vurderer at
vi kan søge.
Opfølgning 05.05.2020
Der er frist for søgning på erstatningsstævner d. 31. maj. Der afholdes møde i
stævneudvalget.
Ridelejr bliver efter sommerferien.
Anders modtager diverse dokumenter fra Karen på et USB.
Udvalget skal holde møde hvor de finder ud af om opgaverne stadig passer til
medlemmerne. De vil finde ud af hvilke kontakter vi har til sponsorer endvidere
udarbejde tydelige ”pakker” for forskellige sponsorater.
Der efterspørges også sponsorkontrakter for 2020.

Katrine

Astrid
Anders

Der er behov for større opbakning til uddeling af kirkebladet. Det kan gøres
med synlige lister. Som fælles arbejdsdag? Eller som tildeling til elevhold?
Aarhus City maraton er skubbet til oktober. Der skal en hel række frivillige til at
løse opgaven for at tjene penge til klubben.
Maja og Isabella har meldt sig til dus med heste (de har taget en træner
uddannelse). Der mangler dog en voksen til at stå for selve undervisningen
hvorfor en af de faste undervisere adspørges. Kræver ophævelse af corona
restriktioner.
Der kommer en opfordring til at sætte i gang med kampagne til støtte til
klubben, enten som kontant betaling eller som støttelotto.





Ungdomsudvalg
Cafeteria-udvalg
Til/fra boksstald
Til/fra lejlighed. Laura har opsagt sit lejemål pr 1/8. Boligen skal annonceres.

Nanna
Joan
Ida
Mette

Pkt. Beskrivelse

Punkter til diskussion, handling og beslutning

Ansvar

100. Formand, FU

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. På baggrund af nye oplysninger kontaktes sælger med
krav om at handlen går tilbage.

Marie

Corona

Opfølgning 05.05.2020
Handlen på Quebec er gået tilbage mod overførslen af købesummen.
Efter aftale med Østjyllands politi med restriktioner til overholdelse af
myndighedernes nuværende regler åbnes for elevskolen
Opfølgning 05.05.20:
Der er indtil videre lavet plan med u18 ansatte til og med lørdag d. 9/5. Der
afventes med forlængelse til offentlige udmeldinger om fremtidige
restriktioner.
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Kompensation i
elevskolen

Græsareal ved
Grønvej:

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.
Opfølgning 05.05.20:
Alle undervisere på nær Laura Elkrog (onsdag) vil kunne undervise i uge 30 og
31. Der findes en vikar for Laura og der laves en udmelding til alle elevryttere.
Der er kørt op i græsarealet på grundejerforeningens grund overfor indkørslen
der ejer de tre meter rabat mellem Grønvej og villaerne.
Beslutning:
Vi afventer en løsning fra grundejerforeningen evt. med køresten.
Opfølgning 05.05.20:
Grundejerforeningen har indhentet tilbud fra anlægsgartner på
græsarmeringssten i græsrabatten, så klubbens lastbil mv ikke kører den op.
Tilbuddet lyder på knap 25.000Kr. Grundejerforeningen er villige til at betale
50% af beløbet.
Marie kontakter grundejerforeningen med besked om at vi har taget initiativer i
vores indkørsel som vi håber minimerer problemet. Vi tilbyder dem at udbedre
skaden nu. Grundet vores økonomiske situation vil vi gerne udskyde en aftale
om græsarmering til næste år.

200. Kasserer, FU

Inger

300. Sekretær, FU

Kirstine

400. Staldansvarlig
500. Hestevelfærd(HV) Det besluttes at købe en ny elevhest. Budget er kr. 35-40.000 Det afventer ny
staldansat der skal deltage i købet og efterføgende være medansvarlig for at
gøre den klar til elevskolen.
600. Elevrytter-rep.
700. Handy-udvalg

Mia
Mette

Kate
Stikkontakten i foderrummet i elevstalden virker kun 2/3 af gangene. Årsag til
problemet undersøges og der tilkaldes elektriker om nødvendigt.

Morten

800. Pr-Udvalg

Anders

900. Stævne-udvalg

Katrine

1000. Bredde-udvalg

Astrid

1100. Ungdoms-udv.

Nanna

1200. Cafeteria-udvalg
1300. Til/fra boksstald
1400. Til/fra lejligh.
1700. Næste møde
1. Dato
2. juni kl 19.00
2. Kage
Marie

Joan
Ida
Mette
Alle
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