Referat bestyrelsesmøde
SØS den 10. januar 2022 kl. 19.30-21.30
Tilstede: Nanna, Maria, Lisa, Emma, Rene, Josefine
Afbud:

Dagsorden
1

Siden sidst
Godkendelse af sidste referat via teams.

2

Økonomi - foreløbig status for 2021. Budget 2022.
Regnskab 2021 så småt ved at være klar.
Regnskabet klar til næste bestyrelsesmøde
Budget 2022 klar til næste bestyrelsesmøde
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Prislisten for lettere overblik til udarbejdelse – Josefine og Rene
Vi må forvente væsentlige prisstigninger på foder og stråfoder pga. stigende
priser generelt.
Elevskolen - status hold og overdragelse
Alle nye hold er kommet i gang. Der er ca. 4 ryttere, som skulle hjælpes med at
få det til at gå op.
8 personer på venteliste.
Najas hold fyldt op om torsdagen.
Jesper ønsker sig en elevskole hest – ponyerne har vi.
Status i stalden
Vi får ny opstalder ind slut jan. måneden.
Overdragelse til Jesper inden opstarten gik godt.
Undersøg om vi kan have hestemanager elever.
I dialog med Ridebanen.dk ift. paddock.
Udfordring og fokus:
Det areal vi har fået lagt om skal hegnes ind.
Maria og Nanna mødes januar for en plan for indhegning.
Vi skal have centeret og hele bestyrelsen i spil + kommunen, da vi har et reelt
problem med meget vand på området.
Josefine samler overblik over de fonde vi kan søge og til hvad.
Arrangementer og stævner
Kommende stævne – spring sidste weekend januar. Anette er i gang har spurgt
om hjælp til hjælperlisten. Josefine kigger på det.
Vi vil prioritere elevskolens aktiviteter og stævner.
Vi skal balancere antal af arrangementer/ stævner ift. hjælper belastning.
Josefine indkalder til et møde med udvalget og Nanna deltager.
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Generalforsamling - nye medlemmer, dato for GF
Vi er nødt til at finde en ny dato da Bent er forhindret i at deltage på udmeldte
dato.
NY DATO - Den 14. marts – clearet med Center og vennerne.
SØS indkalder på FB.
2 henvendelser fra interesserede medlemmer til bestyr. posterne
Hvis vi ikke finder en kasserer, så undersøges muligheden for at købe ekstern
hjælp ind til bogføring. Det betyder en øget udgift for klubbens medlemmer til
dækning af denne udgift.
Der pt. heller ikke nogen kendt kandidat til formandsposten.
Arbejdet frem mod 2022 - fokus, indsatser, tiltag....
Brainstorm og idegenerering...
Opstart med ny dagligleder og tiltrækning af ryttere til undervisning
Udearealerne, indhegning og plan for opstarten af foldene
Stævner og arrangementer – vision for området.
Forslag om fællesspisning for at styrke fællesskabet på SØS. Første dato 24.
januar kl. 18.00.

Næste bestyrelsesmøder:
Den 1. februar
Den 22. februar
Generalforsamling den 14. marts

