Referat bestyrelsesmødet d. 05-12-2018
Fraværende:
1.

Godkendelse af referat 19-09-2018 . Referatet er godkendt

1.1 Fremtidige bestyrelsesmøder. Startet ved punkt 9.

2 Undervisning:
2.0 Nyt fra Undervisningsudvalg:
(Helle).
Ingen ledige pladser på ponyhold, Da vi mangler en pony da Diamond er syg, og skal have en pause
indtil januar.
2 ledige på torsdags hold nybegynder. Efter Diamond er rask.
Rikke har desværre sagt op. Og derfor mangler vi en underviser fra januar, mandag og tirsdag.
Der skal laves et opslag ang. vi søger en ny underviser . Vinka laver til facebook.
Helle laver en udtalelse til Rikke.
Undervisere:
Rikke Nielsen (mandag og tirsdag)
Natasja Tonnisen (onsdag og torsdag)
Undervisningstider:
Mandage 18.30-20.30
Tirsdage 17-18
Tirsdage 18-19
Onsdage 17.00-19.00
Torsdage 17-18
Torsdage 18-19.
Elevheste: (Hvis der er noget med elev ponyerne eller deres udstyr, skal helle underrettes, så problemet
kan blive løst).
Elevfordeling mv.
Drøftet og der er særlig opmærksomhed om at få fyldt holdene løbende, og få flyttet elever så det passer
med holdene.
Huskeopgaver:
Der skal bruges lidt tid i skiftet mellem holdende på at tjekke at afsadling/opsadling
Temaer til opfølgning:
* faldeteknik
* fælles ture/fester/bio
* Jævnlig evaluering af undervisere
* Teoridage
* Variation i undervisningen (spring – ponygames – ture i natur mv.)
* Intromærke
2.1 Klubheste.
Vi kigger stadig efter nye elev ponyer.

2.2 Halvpartsheste.
Nu består hesteholdet af:
-

Bibi – Andrea Larsen
Maluk – Emma Andersen
Winnie – Annesofie Kammersgaard
Diamond- Freja Nørskov

Halvpartsaftale skal underskrives, og det koster 150 kr. i mdr. at have halvpart udover prisen på
undervisning.
Halvparts ryttere skal for fremtiden tjekke udstyr 1 gang om mdr. og notere på tavlen.
2.3 Privat undervisning
se undervisningsudvalg.
Rikke Nielsen kommer så tit som muligt underviser privatryttere. Hver mandag aften og tirsdag
eftermiddag.
-

Rikke har meddelt, at hvis der meldes fra til privatundervisning, mindre end 24 timer inden start,
skal der stadig betales for undervisningen, selvom man ikke møder op.

-

Hurtig tilbage melding ved tilmelding er nødvendigt for at lette planlægningen!

3 Ridehus:
3.0
LEDIG
3.1 Baneudvalg
Helle Larsen og Jan Kaastrup
Sidste nyt:
Der skal harves inden stævnerne
Aftalen er at Jan Kaastrup harver banerne for 50 kr. pr. gang.
Der er kommet nyt sold på i ridehuset .
3.2 Ridehus / bane projekter.
Skal ridehuset bruges til privat undervisning skal bestyrelsen spørges og ridehallen lukkes.
(Der skal sættes snore imellem yderpælene og der skal være 30 cm mellem hver hegn. 7 på
kortsiderne og 21 på langsiderne.)
Forslag til udendørsbaner: Skal der samles pøller op?? (tages op til generalforsamling).

4
Rytterstue:
4.0 Rengøring

Rengøringsdame: Natasja Tonnisen.
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.:
Bettina har sagt op. Og vi skal finde en ny revisor.
Gennemgået - ca 36000kr på kontoen.

5.1 Sponsorudvalg
(Helle – Bettina bak– Jette Tonnisen )
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)
5.3 Tilskud
Der er kommet penge fra LAK skive ( ca. 15.000kr )til flere faciliteter som borde, stole, telt osv.
sparekassefonden har givet 3739 til ipad og keyboard og printer.
Sallingsund Hesteklubs Vennekreds:
6.1 ledig
6

6.2 ledig
7 Hjemmeside og Facebook
7.1. Nyt om hjemmesiden
Webmaster – Malene Andersen
7.2 Nyt om Facebook
Vinka laver mapper til Facebook med elevhestene med billeder og info
Der er pt. 140 medlemmer.
7.3 Forslag til ændringer/forbedringer
8 Aktiviteter

8.0 Aktivitetsudvalget
Jette Tonnisen – Natasja Tonnisen.
Vinka er bestyrelses repræsentant

Rytter lejr 2019
afventer
Rytterlejr 2019: Henriette Kristiansen og Jette Tonnisen har begge sagt, at de ikke vil være at
finde til planlægningen af næste års rytterlejr.
8.2 Påskeridt 2019
afventer
8.3 Stævner 2019
Der skal skrives at opvarmning er i ridehus.
Stævner 2019:
Helle p. og jonna har meldt sig som nye stævnekordinatore
Vinka sørger for at tingene bliver overleveret.
Der er oprettet en ny stævne mail . : steavne-ssh@hotmail.com
Koden er Nautrup ( med stort)
8.4 Løvfaldstur 2018
6 oktober.
Turen gik godt. Ca 12 deltagere.
8.5 Juleafslutning
15 dec. 2018
Kurve skal gives til underviserene.
Tanja og Nina arrangere juleafslutning og julefrokost. Der er lavet indkøbsliste.
Der var til 2017 købt 200 æbleskiver og 6 l. Gløgg. Det var ikke nok ! Der blev solgt 40 æbleskiver og 1 liter
gløgg mere. Køb rigeligt i 2018 så vi ikke løber tør !!!!

8.6 Fællesridning

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

-

Male dressurhegn til foråret.
Lys i trappe opgang og evt i stalden .
male stald og loft
rive grus om ride banen og oprydning
nye bogstaver på banerne – bestilles
tjekke op på udstyr
Vand foran stald
skilt over døren. salingsundhesteklub
skriv på tavlen i saddelrummet hvis der er noget der skal laves.

Helle er tovholder.
8.8 Hygge uden hest 2018
Der er snak om en samlet tur til Rytters Ridesport.
Det var en god tur
Tøjet er ved at blive broderet på.
8.9 Teoretisk undervisning
Teori i oktober ang. dækkener og heste ud/ind af boks/fold.
Evt. ryttermærker i fremtiden, evt. spørg Katja i 2018, om hun kan i vinterferien.
8.10 Generalforsamling 2019
Den sidste tirsdag i februar.
9
Regler mv. Dansk Rideforbund
9.0 Certificering ( vi skal deltage hvert 2. år )
Vinka og Tanja deltog i det årlige møde i Korsør 2017
Malene vil gerne 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 Vinka.
10.1 Eventuelt

Sige til Jeanette at der skal Rydes op efter Dorthe – Malene tager fat i hende.
Vi har brokket os over dæknerne og har fået pengene tilbage.
Ingen snak på staldgangen – bestyrelsen ønsker også at have fri når de er i
stalden. Der kan skrives en mail til klubben i stedet.
For fremtiden bruger vi facebook i stedet for messenger til at kommunikere
med så trådene hænger sammen.
Massage til elevponyerne – der er ikke penge til det. Evt. søge fonde.
Evt mere lys i stalden. Til arbejdsdag.
Nina skaffer en ny radio.
10.2 Udlevering af referat
Sendes på mail til
Helle Larsen – Formand
Tanja Markussen – Kasser
Malene Andersen – Sekretær
Vinka Tønnesen – Næstformand
Mads Madsen – menigt medlem
Nina Høgedal – indkøb rengøring
-

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
Vinka Tønnesen. Tlf. 30 59 08 81. vinkatd@gmail.com
Malene andersen tlf. 22974939 . mulle-malene@live.dk

- Mads Madsen. Tlf. 23236020. fam.madsen.ramsing@gmail.com
10.4 Næste møde. Den 23-01 - 2018 kl. 19.00 - nina KAGE

