Bestyrelsesmøde i Sabro Rideklub
Dato:

Dagsorden til møde: Mandag den 5. oktober 2020 kl. 19.00

Indkaldte:

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

Afbud fra:
Kage:

Inger

Referent:

Kirstine

A.
Valg af ordstyrer Inger
B.
Godk. referat
Pkt. Beskrivelse
Punkter til orientering – ingen beslutning
 Formand, FU
Ansatte

Salg



Bokssituationen
Kasserer, FU

Alle
Kirstine
Ansvar
Marie

Netta er fastansat på 28timer/uge fra 1/10-2020.
Eluna er stoppet pr. 1/10. Jeg var forbi hendes sidste undervisningsgang og sige farvel.
Jeg skal hilse alle og sige at har været meget glad for at arbejde i klubben
3 palletanke samt schäffer ballespydet er solgte. Baneplaner er hentet og pallerne
afhentet.
Aktuelt 11 på venteliste til boks og 3 på venteliste til løsdrift
Inger har været til møde i distrikt 12 hvor der var en repræsentant fra DRF som påpeger
de ikke er myndighed ift corona, men i forhold til det betragtes ridehaller fremadrettet
som en udendørsfacilitet.

Inger

DRF har mistet medlemmer og opfordrer derfor til kreative hold med fokus på +40 år
ex. tapas og ridning, mor & barn, seniorridning mv.

DRF arbejder på at udbyde digitaliserede ryttermærker der forventes lanceret i
2021.
Der mangler banedesignere hvorfor der udbydes kurser.
Rytterlicenser bliver fremadrettet købt til løbende år.
 Sekretær, FU
4. Staldansvarlig

Kirstine
Netta

Status elevhold Dag

Hold

Pr. 02.10.2020 Mandag

A01

Indslusning

6

A02

Voksen øvet

6

A18

Voksen
begynder/letøvet

6

A03

Børn letøvet

6

A04

Voksen øvet

6

A05

Barn/Junior
letøvet/øvet

6

Tirsdag

Antal

Bemærkninger

2 meldt fra pr. 30/9, 2 nye til prøvetime
i starten af oktober.

1 meldt fra pr. 30/9, 1 prøvetime i
starten af oktober.
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Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

A06

Børn
Begynder/letøvet

6

1 bliver flyttet til A07 i starten af
november

A07

Børn/junior
letøvet

6

2 bliver flyttet til A08 i starten af
november

A08

Børn/junior øvet

6

2 meldt fra pr 31/10, Laura har en plan
hvem rykker op fra A07.

A10

Børn/Junior
Begynder

6

A11

Voksen øvet

6

A12

Børn/Junior
letøvet/øvet

6

A13

Børn letøvet

6

A14

Børn letøvet/øvet

6

A15

Junior
letøvet/øvet

4

A19

Springhold

4

A09

Springhold

4

A16

Indslusning (4-10)

6

A17

Voksen letøvet

6

1 meldt fra pr. 31/10, 1 kommer til
prøvetime i starten af november.

Laura har rokeret (og er stadig i gang)
meget, så hun får niveauet til at passe.
Når hun er færdig, inviterer jeg fra
venteliste der hvor der er ledigt.

1 meldt fra 31/10, 1 prøvetime i
starten af november.

Venteliste • Børn indslusning: 62
• Børn/junior begyndere: 6
Pr. 02.10.20 • Børn/junior, letøvede: 2
• Børn/junior, øvede: 2
• Voksen indslusning/beg.: 0
• Voksen letøvet/øvet: 6
• Spring: 2
Status elevheste Elevhest
Bemærkning
1 Timberlake

Bukker, tjekket med massør, er ikke øm.

2 Polly

Har lidt hudbetændelse, skal vaskes med mediscrub og zinksalve på. Har
været sur, tjekket med massør, er ikke øm. Meget oppustet, for meget
frøgræs/wrap? Mundkurv? Hun er sat på hø i stedet for wrap, ned i foder
og over på ølgær. Polly har haft sjove runde pletter – vi har behandlet dem
for ringorm for at være på den sikre side.

Netta
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3 Misty

Lidt samme som Polly, mundkurv? Er meget fed. Misty er sat på ølgær

4 Blaze

Skal have en sadel som passer bedre, Mette er på sagen.
Blaze har fået raspet tænder d. 2/10
Blaze har fået en sjov plet – vi behandler den som svamp for at være på
den sikre side

5 Elvira
6 Benjamin

Benjamin har haft sjove runde pletter – vi har behandlet dem for ringorm
for at være på den sikre side.
Benjamin har virket besværet ved vandafledningen men virker mere frisk
igen. Han er nu tjekket af dyrlæge d. 2/10 og alt ser fint ud – vi holder øje
med ham

7 Bandit
8 Ronja

Får tørt hø, ser ud til det hjælper til maven.

9 Simone
10 Johara

Handelsundersøgelse ok, d.2/10. Skal gives til en dygtig part. Netta sagt ok
til at ride 1 gang om ugen. Med på hold nogle dag om ugen, til de øvet
ryttere. Hun er meget fremadgående og skal trænes i ro og afslappethed
det næste stykke tid.

11 Jackpot

Får tørt hø, ser ud til det hjælper til maven.

12 Signe
13 Ziva
14 Pie
15 Johara
BX1 Goch

Gosh blev sparket af Polly under opsadling. Hun skulle syes på skulderen og
have ro i 10 dage – hun er i gang igen.

BX2 Fenja

Stoppet som elevhest

5. Hestevelfærd HV

6Elevrytter repr.
6
7Handy-udvalg
7
8PR-udvalg
Stævneudvalg

Ormekure-prøver for samtlige heste indleveres tirsdag i uge 41 af Netta.
Vi starter en kur med loppefrøskaller i elev stalden da der har været flere med ondt i
maven.
Kattene er givet ormekur

Mette

Kate
Morten
Anders
Katrine
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Bredde-udvalg

Vi har været nødt til at aflyse Eventyrligt Efterår pga. Corona. Da Eventyrlig Efterår var
en erstatning for Power Påske mister vi et arrangement i år og dermed også
indtjeningen fra det.

Astrid

Vi holder miljøtræning tirsdag d. 13/10 i efterårsferien
Ungdoms-udvalg
Cafeteria-udvalg
Til/fra boksstald

Vi havde et godt møde med 20 deltagere. Ikke alle bokse var repræsenterede, men
næsten.
Kate blev valgt som ny staldkoordinator på staldmødet. Astrid og Mette har givet hende
skriftlige informationer omkring posten.

Nanna
Joan
Astrid

Der er ønske om at der igen ryddes op på høloftet så alle kan få plads til opbevaring.
Til/fra lejlighed.

Dispensation på at have hund i stuehuset for Anya er ophævet idet hunden er blevet
aflivet

Mette

Pkt. Beskrivelse

Punkter til diskussion, handling og beslutning

Ansvar

100. Formand, FU

Det besluttes at forære Netta medlemsskab af klubben som en del af hendes
ansættelse, således hun har muligheden for at ride stævner for klubben.

Marie

Hundetræning: Efter sidste møde kontaktede jeg Lene Kaufmann, men for tæt på
oktober til, at hun kan nå at samle til holdene. Derfor efterspurgte hun muligheden for
opstart i januar, hvilket jeg sagde god for. Sidenhen har hun regnet yderligere på det og
ønsker hun hold på følgende datoer: lørdag d. 6/2 (slut kl. 10), søndag d. 14., 21. & 28.
februar samt 7. & 14. marts. Det godkendes fraset den søndag hvor klubben afholder
fastelavnsstævne.

200. Kasserer, FU
300. Sekretær, FU
400. Staldansvarlig

Vilma har indgivet en jobansøgning som rengøringsassistent hvor hun gør klubbens
toiletter rene. Det aftales at tilbyde jobbet med rengøring af alle fællestoiletter en time
om ugen.
Optimering af elevskolen: For at vi bruger undervisernes kompetencer bedst foreslås at
gentænke holdopbygning, altså hvilke hold der rider hvilke dage. Kirstine og Marie vil i
samarbejde med Netta gerne komme med til udspil til bestyrelsen.
Opfølgning på banko: Grundet den aktuelle coronasituation aflyses afholdelsen af
banko i år, men hvis situationen ændres forsøges der med forårsbanko.
Et ønske om at indkøbe endnu vandslange til den nye bane-vander imødekommes så
der kan hænge en fast i vandspiltovet til brug i ridehuset – ca. 20 meter, måske mindre.
Morten sørger for indkøb.

500. Hestevelfærd(HV)

Inger
Kirstine
Netta

Mette

600. Elevrytter-rep.

Kate

700 Handy-udvalg

Opfølgning på strømmen i lejlighederne: Ingers bror (Peter) og Kates mand (Thomas)
kigger på det igen med deltagelse af Morten.

Morten

800. Pr-Udvalg

Renovering af stævnesekretariatet der er angrebet af svamp da taget er utæt. Vi har
derfor søgt om kommunen om 50% støtte på en investering på kr. 139.000 til at lave
tag, vinduer og indmad således det fremadrettet fortsat kan anvendes som
stævnesekretariat og kontor.

Anders
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TECH adspørges om at lave praksisprojekt på trappen til dommerburet i tilknytning til
hallen samt trappe til dommervognen.
Opsamling på visionsmødet.
Anders arbejder videre med at få formuleret input fra visionsmødet hvorefter det
returneres til bestyrelsen med efterfølgende stillingtagen til hvad vi aktivt arbejder hen
imod.
900. Stævne-udvalg
1000. Bredde-udvalg
1100. Ungdoms-udv.
1200. Cafeteria-udvalg
1300. Til/fra boksstald
1400. Til/fra lejligh.
Evt.

1500. Næste møde
1. Dato
2. Kage

Katrine
Astrid

Der er bevilliget kr. 10.000 til renovering af Tutten. Dette koordineres med Jeanette når
gulvet skal lægges.
En privatopstalder spørger til muligheden for flere sadelknægte i sadelrummet
imødekommes ikke, men der henvises til muligheden for at omdanne sadelskabet.

Nanna
Joan

Der fremsættes et punkt til temadrøftelse om frivillighed i klubben til næste
bestyrelsesmøde.
Grundet corona drøftes muligheden for at afholde julefrokost. Der er beklagelse, men
enighed om at dette ikke kan gennemføres forsvarligt i år.
Tirsdag d. 3 november kl. 19
Inger

Alle
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