Bestyrelsesmøde den. 7/3 -2018
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Mail til bestyrelsen med forslag til diskusion
Ny elevhest
Uddeligering af ansvar for elevhestene
Udvide bestyrelsen
Pippihold
10 turs kort
Evt.

1) Svar af mail vedr. Forslag til SVR’s bestyrelse: Der blev ønsket at den store hal og udendørsbanerne
altid er åbne til opsætning af spring. Dette kan ikke lade sig gøre, i den store hal er der undervisning
med Thomas Uhler i spring om Tirsdagen, hvis dette ikke er nok eller man ønsker at træne selv, kan
det blive Søndag efter kl 15. Dette skal dog varsles på facebook gruppen ”ridehusbrugere på SVR” 2
dage i forvejen eller på tavlen i stalden. Med hensyn til udendørsbanerne er fleecebanen åben for
spring alle dage såfremt der ikke er undervisning. Der skal altid ryddes op efter brug. Græsbanen er
kun tilgængelig ved undervisning, da den skal holdes vedlige så den er klar til stævner.
Det blev også foreslået at der bliver investeret i renovering af p-pladsen, altså så fliserne fortsætter
hele vejen ned til folden. Dette er en super idé som vi allerede har søgt midler til hos kommunen,
skulle det ske at vi fik en negativ tilbagemelding derfra, er alle velkomne til at søge midler hos
diverse fonde, så vi kan få en pænere indgang eller til andre tiltag der vil forbedre klubben.
Sidste forslag lød på at prisen på 10 turs ridehuskort blev sat ned, dette blev bestyrelsen enige om
ikke var nødvendigt, da vi i forvejen ser prisen som billig ift. Hvor meget der gives lov til.
2) Der er blevet kigget på ny elevhest, den overstiger det tidligere godkendte beløb en smule, men da
vi ser det som en nødvendighed at få en ny hest ind, er dette godkendt. På disse betingelser: Den
skal have fjernet ulvetænder på sælgers regning, ellers skal det beløb det kommer til at koste
trækkes fra købsprisen. Handelsundersøgelse foretages af vores dyrlæge, går hesten igennem
betaler vi, går den ikke igennem betaler sælger og får hesten retur.
3) Da der er flere pt. Der ønsker elevhestene det bedste, har vi mulighed for at give ansvaret til Sanne
Kvist. Dette giver Anne Strømkjær bedre tid til at forberede stævner og fortsætte hendes frivillige
arbejde med fokus på andre ting. Tilkald af dyrlæge er bestyrelsens valg og skal godkendes herfra,
medmindre det er åbenlyst og hesten er kommet alvorligt tilskade. Hvis andre tilkalder dyrlæge,
med tvivlsom grund, står de selv for regningen.

4) Vi foreslår i bestyrelsen at der til generalforsamlingen bliver ændret i vedtægterne og vi dermed
øger bestyrelsen fra 5 til 7, hvis dette kan lade sig gøre.
5) SVR har et pippihold om mandagen, forældrene har givet udtryk for at børnene er for trætte om
mandagen og de vil gerne have timen ligger senere på ugen. Denne flyttes efter sommerferien. De
synes også 1 time er lang tid, dette bliver løst således, at timen er inklusiv strigling og opsadling, så
de får mere staldundervisning ind over.

6) 10-turs kort: der er for mange der glemmer at udfylde mappen over brugte timer i ridehallen.
Derfor skal vi alle hjælpes ad med at holde styr på, at den bliver udfyldt løbende, da dette gør
arbejdet lettere for vores revisor. Marianne dobbelttjekker efter Tirsdags springning.
7) Evt. Hvem er på valg til GF? Formand Jørgen Svensmark melder sig ude, Mette Kjær Jensen og Lene
Strømkjær er på valg.
Marianne svarer på mailen, informerer Camilla om at hun igen har ansvaret for luk og sluk om
tirsdagen efter springning og skriver til springryttere at stalden skal skinne når de er færdige med
brug og de evt. må hjælpe hinanden, ellers må de sadle op og af udenfor, som der bliver gjort til
stævner. Revisoren ønsker også at elevmappen bliver ajourført, hvem ønsker at stå for den?

