Referat bestyrelsesmøde SJR 19/5-14
På generalforsamlingen den 17/3-14 blev Jens Falk valgt til formand, Mads valgt til 1. suppleant og
Erling Kristensen valgt til 2. suppleant.
-------------------------------------------------------o------------------------------------------------------Tilstede: Anette, Jens, Anne, Martin, Torben, Hardy, Louise og Mads.
Bestyrelsen har konstitueret sig som følgende: Jens Falk valgt til formand, Hardy valgt til
næstformand, Anette Hau fortsætter som kasserer, Mads valgt til 1. suppleant og Erling Kristensen
valgt til 2. suppleant.
Anette fortalte lidt om dagens gang og fortsatte:
•
•
•

•
•

•
•
•

•

Ilone starter i løbet af juni i genoptræning på SJR.
Vinnie er stadig sygemeldt.
Der bliver som planlagt lavet yderligere fald på de eksisterende folde, men da man er
bekymret for, om det slår til i forhold til det danske vejr, etableres der en ekstra højere
beliggende fold til vinterbrug.
Løbegangen skal have flere spalter og der lægges muslingeskaller, der gerne skulle medføre,
at der ikke bliver så mudret.
Trailer-halvtag op langs lille ridehal: flere har ytret ønske om et halvtag over trailerne. Dette
vil koste ca. 1.200 kr/år/trailer. Anette undersøger hvor mange, der er interesseret i en
plads. Bygges formentlig i uge 32 efter sommerferien – der ønskes frivillige til at hjælpe.
Bundene i begge indendørs ridehaller suppleres med nyt bundmateriale.
Økonomien ser fornuftig ud, men der skal stadig hænges i, så der fortsat er plads til
vedligehold og forbedringer.
Vi må desværre tage afsked med vores dyrepasser-elev, Christine, der afslutter hendes
praktiske del af uddannelsesforløbet hos SJR i uge 28. Herefter holder hun lidt ferie inden
skoleopholdet til august.
Der er en del ansøgninger at forholde sig til, men endnu ingen afgørelse om, hvorvidt vi
ønsker at ansætte lidt yderligere bemanding. Anette har med megen tilfredshed kunnet
konstatere stor fleksibilitet - blandt de ansatte - til at dække de huller, der naturligt er
opstået pga. sygdom og forståelse fra de ryttere, der har været nødt til at skifte hold og/eller
ridelærer. Tak for det!

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer – med eller uden ferie.

Næste møde afholdes den 25/8-14 kl. 19.30.

Ref/Mads

