Referat bestyrelsesmødet d. 07-01-2020
Fraværende: Mads Madsen
1.

Godkendelse af referat 20-08-2019 . Referatet er godkendt

1.1 Fremtidige bestyrelsesmøder. Startet ved punkt 4

2 Undervisning:
2.0 Nyt fra Undervisningsudvalg:
Elevskolen er lukket.
Charlotte vil gerne undervise privat.
2.1 Klubheste.
Diamond er sat til salg igen og er klar.
Diamond - 20.000
Pakke kan tilkøbes : Strigler saddel. Grimer, trense, underlag, bid, dækner, ect… for 3000kr oven i
købsprisen.
Noget udstyr er solgt, resten sendes evt. til hestensværn.
2.2

2.3 Privat undervisning
Ingen. ( Dorthe kan bestilles )
Stand by
3 Ridehus:
3.0
3.1 Baneudvalg
Helle Larsen og Jan Kaastrup
Aftalen er at Jan Kaastrup harver banerne for 50 kr. pr. gang.
3.2 Ridehus / bane projekter.
Ride huset er noget hård i bunden , men det svært at harve længere ned.

Vi kan forsøge at harve den forsigtigt op .
Mads prøver at finde ud af hvad vi kan skaffe (gummi måtte/gummi bane) og sætte på barrieren.
Der skal laves et forsøg på enden en langside eller en kortside. Så vi kan se om det kan fungere
og få tilbagemelding fra medlemmerne. Det er ikke lykkedes at finde nogen endnu.
(Der skal sættes snore imellem yderpælene og der skal være 35 cm mellem hver hegn på
langsiden. Og 20 cm på kortsiden. 7 stk. på kortsiderne og 21 stk. på langsiderne.)
Dressur hegnet er sat ind i læskuret. Måske skal indgangene lukkes af for sne.

4
Rytterstue:
4.0 Rengøring
Rengøringsdame: Maja og Malene overtager rengøringen 1/8-19
Indkøb er Nina.
Købes ved rengøringsgrosisten. Tlf.21628982
Husk at binde knude på poserne, så affaldet ikke blæser væk.
4.1 Andet
5
Økonomi:
5.0 Gennemgang af regnskabet pr.:
Heidi bogfører
Ved Gennemgang – ca 116.000
Priserne er blevet hævet på facilitets kort for opstillede og udefrakommende.
Medlem – ikke medlem
Dags kort : 40,50,Månedskort 200.Halvårs kort 700
Årskort
1200 +100 / per familie medlem.
Boksene
30kr mere ( så 130 i alt.)
5.1 Sponsorudvalg
Obs. på at dem med skilte betaler .
Mads vil undersøge om vi kan få et skilt op ude ved A26. ( Der arbejdes på sagen)
Sponsor kontrakten ligger på hjemmesiden under priser.
5.2 SIS (Skive idrætssamvirke)
Vi forventer et lille fald i aktivitets tilskud.
5.3 Tilskud
Der er kommet penge fra LAK skive ( ca. 15.000kr )til flere faciliteter som borde, stole, telt osv.

Vi har søgt bustrup fonden om de resterende midler. Vi har ikke fået svar endnu.

6 Sallingsund Hesteklubs Vennekreds:
6.1 ledig

6.2 ledig
7 Hjemmeside og Facebook
7.1. Nyt om hjemmesiden
Webmaster – Malene Andersen
7.2 Nyt om Facebook
fælles ridning
fjern lort
udstyr sættes til salg
Malene overtager Facebook .
Rettes til løbende
Der er pt. 153 medlemmer.
7.3 Forslag til ændringer/forbedring
Hjemmesiden skal opdateres.
8 Aktiviteter

8.0 Aktivitetsudvalget
Vi mangler et nyt medlem fra bestyrelsen . Nina og Mads melder sig.

Rytter lejr 2019
Afventer
Vi vil prøve at planlægge en weekend tur for hest og rytter i forår 2020
8.2 Påskeridt 2020
Revurder ponygames point.
8.3 Stævner 2020
Evt et d stævne til foråret.
Stævner 2020:
Jonna er stævnekordinatore
Mads er bindeled mellem gruppen og bestyrelsen
Der er oprettet en ny stævne mail . : steavne-ssh@hotmail.com
Koden er Nautrup ( med stort)
8.4 Løvfaldstur 2020

8.5 Juleafslutning 2019
dagen startede med vi gik i samlet flok( (15 personer) en tur ned i kæret, mange havde
hunde/hunde med. Diamond var med på træktur. Godt vejr (tørvejr) ville gerne havde haft
hestevogn, ,men dette kunne ikke lade sig gøre da, John havde fået nyt knæ.
Julefrokost om aftnen vi var 13 personer. Det var en virkelig god aften alle hyggede sig og
julebanko var et hit.
Desværre lykkedes det ikke at få så mange med som vi ønskede. Kun enkelte havde taget deres
bedre halvdel med. og mange havde meddelt at de ikke kunne pga. andre arrengementer.
Julefrokost 2020 måske i Januar?? en anden weekend end den sidste inden juleaften.
Nytårskur i Januar..?

8.6 Fællesridning
Søndag kl 13 i fast opslag . Fælles ridning / tur / hygge.
Slås op på facebook
8.7Arbejdsdag.
Slåes op på fb. Hjemmeside.

Tilbage er der følgende til næste arbejdsdag
- Opbevaringsboks – skal have besøg af en tømrer – i forhold til låg mv.
- Barrierelågen skal laves ved portenden
- Generel oprydning
- Lys i stalden
- male stald og loft
- rive grus om ride banen og oprydning
- Vand foran stald
- skilt over døren. Salingsundhesteklub
skriv på tavlen i sadel rummet hvis der er noget der skal laves.
Helle er tovholder.
8.8 Hygge uden hest 2019
evt gå ture med hest og miljøtræning
8.9 Teoretisk undervisning
evt fys til rytter – rytter træning
8.10 Generalforsamling 2020
25 Feb. kl. 19:00
tanja skriver invitation

9
Regler mv. Dansk Rideforbund
9.0 Certificering ( vi skal deltage hvert 2. år )
Malene og Franck deltog i 2019
Vi er blevet certificeret.
9.1 Sikkerhedsregler.
Sikkerhedsreglerne er gennemgået og godkendt.
9.2 Brandvejledning.
Hænger på tavlen i stalden.
9.3 Regler for ridning i ridehus.
Opfordres til at læse reglerne og ja hat . Tal sammen !!!

10. Eventuelt
10.0 Hesteklubbens omdømme
Vær positive !
HUSK og fjern pøller på vejen og i gruset !!!
Opfordring lægges på Facebook af malene

10.1 Eventuelt

10.2 Udlevering af referat
Sendes på mail til
Helle Larsen – Formand
Tanja Markussen – Kasser
Malene Andersen – Sekretær
Heidi Hansen – menigt medlem
Mads Madsen – menigt medlem
Nina Høgedal – indkøb rengøring- næst formand
-

Helle Larsen. Tlf. 40 59 21 77 urbrand@hotmail.dk
Nina Høgedal. Tlf 22932540 ninahogedal@live.dk
Tanja Markussen. tlf. 29 60 77 27. tanni_murphy@me.com
Heidi Hansen. Tlf. 30496593 hlkh-hansen@outlook.dk
Malene andersen tlf. 22974939 . mulle-malene@live.dk

- Mads Madsen. Tlf. 23236020. fam.madsen.ramsing@gmail.com
10.4 Næste møde (GF) . Den 25- 02- 20 kl. 19.00 - Nina kage

