Referat bestyrelsesmøde SJR 25/8-14
o Nyt omkring personalet:
• Caroline og Elisabeth er ansat til staldarbejde, opsadling, opvarmning, undervisning og
deltagelse ved fys-timene.
• Christa er stoppet.
• Ilone er i gang igen efter hendes ulykke og man kan igen bestille lektioner i diverse
træningsøvelser fra jorden, trailerlæsning eller hjælp i forhold til øvrig
håndtering/tilvænning - via Anette.
• Vinnie er tilbage på nedsat tid.
o Der er kommet ekstra elevheste og der er behov for flere.
o Økonomien ser heldigvis stadig fornuftig ud. Vi investerer som lovet i ekstra luftefold og
udvider spaltearealet, så snart man kan bunde. Barrieren i den store hal skiftes inden
distriktsstævnet primo oktober. Generelt bliver rideskolen shinet lidt op, så det hele er flot
og klar til distriktsstævnet.
o Der kan godt bruges et par pensionister med en interesse for heste til at lave forefaldende
arbejde. Evt. pensionister med en håndværksmæssig baggrund. Henvendelse til Anette.
o Vi har haft to indbrud i cafeteriaet. Penge fjernes fremover og der opsættes overvågning.
o Der træder nye regler i kraft i 2020 omkring stalde. Stalden vil fortsat blive vedligeholdt, men
vi vil forsøge at klare os med reparation af eksisterende bokse frem for fornyelse, da vi
sandsynligvis blive tvunget til en lidt større omlægning i løbet af nogle år for at kunne indfri
hestelovens krav i 2020.
o Der var enighed i bestyrelsen om, at vi fortsat fastsætter næstkommende bestyrelsesmøde
ca. 3-4 måneder frem, men planlægning længere ud i fremtiden syntes ikke muligt (der kan
naturligvis indkaldes ekstra hvis behov).
o Bestyrelsen glæder sig til sportsudvalgets kommende arrangementer, især klubbens første
distriktsstævne på nuværende adresse. Vi håber og opfordrer alle vores medlemmer til
opbakning omkring de projekter, som primært iværksættes af såvel sports- som
juniorudvalget, men som også inddrager cafeterieudvalg og det daglige personale.
Næste møde 18/11-14 kl. 19.30.
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