Bestyrelsesmøde
Torsdag d. 31 Oktober 2019
Inviterede:
Bestyrelsesmedlemmer:

Steen Bitsch, Hanne Josefsen, Steen Christensen, Karina Josefsen, Djannie
Bertelsen, Randi Højer, Susanne Dybdahl

Suppleanter:

Trine Lynddahl, Linda Nissen

Andre:
Afbud:

Kasserer, Heidi Christensen, Poul Erik
Heidi, Christensen, Poul Erik, Trine Lynddahl, Steen Christensen

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Hanne Josefsen
Referent: Linda Nissen
2. Gennemgang af referat fra sidste møde
Referat er gennemgået.
3. Økonomi:
Steen B er i gang med udarbejdelse af budget, så det giver et større overblik over hvilke indtægter
og udgifter der falder hvornår. Bestyrelsen har et ønske om at få dette overblik.
Steen B taler med Heidi om at få beløb sat i budgettet.

4. Kontrakt med Poul Erik.
Fortsat skriftlig henvendelse omkring kommende arrangementer på arealerne, hvis arrangementet
ikke er hesterelateret.
Steen B skriver til Poul Erik mht. etablering af kant ved indgang til ridehallen.
Vi ønsker ændringer til:
§4, nr. 2(Hvem fjerner mødding fra fiberbund?)
§8, nr. 2, Virkning fra 1/1-2021, nr. 4, ønskes fjernes.
§10, nr. 3, Græsslåning, hvem står for dette?
Steen B taler med Poul Erik om rettelserne.

5. Vedtægter
Sættes på til næste møde.
6. Nyt fra udvalgene:
Materiel udvalg:
Opfølgning på mobilvander, Steen B havde fundet en mobilvander til 10.000 kr. Den var
desværre hurtig solgt.
Ønsker til fremtidige indkøb i prioriteret rækkefølge:
- Pop up vander → Der kan indkøbes vandingsanlæg for 25.000 kr. til begge haller.
Susanne spørger støtteklubben om de vil betale dette vandingsanlæg for rideklubben.
- Mobilvander
- Stor traktor
- Lille traktor.
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Der er kommet en efterregning på flogger fra ridebanen pga. moms på 13.600 kr. Steen B
forsøger at få prisen nedsat og derefter sender regning til Heidi.
Klaus Iversen vil hjælpe med at støbe en kant til indgangen af det store ridehus, så der
fremadrettet ikke kan løbe vand ind i ridehuset. Steen B taler med Poul Erik og Klaus og får
dette igangsat.
Der er en stor våd plamage mellem gang og rytterstue, der er mistanke om at der er hul på et
rør. Steen B kontakter Poul Erik mhp. dette.
Karina laver en seddel til ophæng, samt et opslag på facebook om, at når der skal harves eller
vandes ridebane, skal der tages hensyn til dette og at folk derfor skal forlade banen.
Jannick har skaffet en stor tromle, som vi fremadrettet kan have diesel i.
Linda bestiller 60 x 60 cm skilte med logo til opsætning på dommertårne.
Der er hul i flere tagplader, som giver vand på ridebanen. Der er også tagrender der skal
skiftes. Karina laver et opslag på facebook, om at vi søger en tømrer til at hjælpe med at
skifte disse plader. Karina beder Heidi om at sende en mail rundt med dette også.
Junior udvalg:
Der afholdes hyggeweekend/halloween den kommende weekend.
Sponsorudvalg:
Hanne søger fortsat hos fonde, der er søgt ved følgende:
- Sydbank – afventer svar.
- Danske bank – afslag
- Den Fritidskulturelle pulje
- Randbøl
- Fabrikant Shas Odsen fond
- Herters og Børge fredsskovs fond.
- IP Nielsens fond
- Lysskovs fonden
- AP møller
Hanne søger hos tryg, da vi gerne vil have 7 nye sikkerhedsveste.
Karina laver opslag omkring påmindelse om oprettelse af OK tankkort.
Karina sender mail rundt til sponsorer med kommende arrangementer.
Sportsudvalg:
Kirsti Andersen holder d. 9/11 programridningskursus. Kl. 9-15.30. Hallen er lukket.
Ulla Nielsen holder d. 15/12 dressurkursus.
Undervisnings udvalg:
Mathias opstarter springundervisning, der udbydes undervisning hver 14. dag samt 1 gang i
mdr. Springningen er fra kl. 16.00 i lige uger.
Der er flere ryttere der springer i klubben og flere der slår op på facebook, at de springer en
dag. Vi holder øje til næste møde om der bliver nødvendigt med flere faste springtider.
Der er et ønske om voksenhold, dette kan først effektueres når der er indkøbt 2 elevheste
mere, så der er 10 heste.
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Djannie arbejder i at Jim Rasmussen igen vil komme og undervise i KÅR hver 2. Mandag.
Mia Aagaard er stoppet med at undervise i rideklubben, da alle hendes sidste ryttere
kommer udefra for derfor kører op til hende.
D.1/12 starter Emma Krabbenhøft med at undervise om tirsdagen i stedet for Linda.
Randi skal i nærmest fremtid holde møde med alle underviserne og herunder informere
underviserne om at de går ned i løn.
Der er uenighed i bestyrelsen om at undervisere går ned i løn. Da det er svært at vurdere
hvor mange penge der er til lønninger uden et budget, skal der laves det føromtalte budget,
så bestyrelsen har et bedre grundlag, at tage beslutningen om lønnen udfra. Løn til
undervisere sættes derfor på til næste møde, hvor det forventes at budgettet er på plads.
Løn til undervisere fortsættes derfor som hidtil indtil videre, velvidende at bestyrelsen løber
en risiko med, at det ikke registreres korrekt.
Støtteklubben:
Intet nyt.
Stævneudvalg:
Sponsorudvalget vil gerne stå for at finde ærespræmier til stævnerne.
Linda fratræder stævneudvalget fra næste generalforsamling.
Der er holdt møde i udvalget, hvor der fortsat sidder Rikke Galler, Laila Carstensen, Ida
Thuesen, Mathilde Knudsen og Steen C.
På mødet er der snakket om fordeling af arbejdsopgaverne, så Lindas opgaver bliver
overdraget til de forskellige i udvalget.
Linda står for koordineringen af Julestævne.
Januarstævnet vil det resterende stævneudvalg stå for – her vil Linda blot være back up i
forsøget på at hjælpe stævneudvalget godt videre.
Elevheste/halvpart:
Rose har desværre fået ondt i ryggen, købet er derfor annulleret.
Der søges fortsat efter en elevhest, gerne en som kan bruges til voltigering også. Der aftales
at der søges efter en koldblod, evt. en jyde. Linda og Randi arbejder videre på det.
Der snakkes om at skifte Lurifax ud med en større pony.
Ryttermærke:
Efterårsholdene er lige afsluttet, hvor der blev gennemført ryttermærke 1 med 7 ryttere og
ryttermærke 3 med 5 ryttere.
Det forventes at der opstartes ryttermærke 2 og 4 til foråret.

7. Årsplan
Lokaltilskud – Steen C har overblik over denne.
8. Opfølgning på hjælperskema
Udskydes til næste møde
9. Velkomstfolder til rytterne på elevskolen
Udskydes til næste møde
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10. Forslagskasse
Ingen forslag indkommet.
11. Evt.
Der aftales at man fremover byder ind før møderne, hvis man har noget til udvalget.
Der tilbydes elevskole workshop – Randi spørger underviserne.
D. 13 november er der GPDR møde hos Esbjerg kommune kl. 16.30-17.30 – Hanne Josefsen
deltager.
Oppyntning til jul: Randi spørger spejderne om gran. Lørdag d. 16/11 kl. 10.00
12. Næste møde:
D. 12/12 kl. 18.30

