Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 17. november
Til mødet deltog:
Formand: Ninne Ulka
Næstformand: Trine Beck
Kasserer: Marlene Roos
Staldudvalg: Britt Husballe
Stævneudvalg: Julie Levin-Sarrau Thornberg
Hal- og baneudvalg: Heidi Holst
Cafeteriaudvalg: Lotte Amalie Rasmussen
Konsulent: Per Knudsen, IQ Rytter

Mødet startede med et hurtigt overblik over de opgaver, der er blevet overdraget til den nye
bestyrelse.
Gennemgang af økonomien i Tørring Uldum Rideklub, som vi fortsat arbejder videre med.
Ny staldmedarbejder
Vi står kun med én staldmedarbejder, og dette er ikke en holdbar løsning. Vi skal derfor finde en
ny medarbejder hurtigst muligt – Per vil forsøge at kontakte en bekendt hos Hansenberg, hvor de
har dyrepasser uddannelsen, med henblik på at arbejde som staldpersonale hos os.
Gebyr ved undervisning
Vi vil arbejde os hen imod at fjerne gebyret på de 50 kr, for at få undervisning på rideskolen.
Gebyret er til stor gene for mange, og skaber unødige frustrationer. Gebyret skal derfor fjernes,
således at der ikke længere skal mobilpayes 50 kr til klubben efter endt undervisning. Mere
herom, når det praktiske er på plads.
Venteliste og tilmelding til holdundervisning
Der er lang venteliste til holdundervisning, hvilket i og for sig er positivt, da det betyder at klubben
fortsat tiltrækker medlemmer. Problematikkerne opstår, når der tilmeldes venteliste, uden at vi
med sikkerhed ved hvad barnet kan, om det er nybegynder eller øvet, samt det faktuelle i forhold
til størrelsen på barnet, da barnet skal matches op med den rigtige pony.
Derfor vil der blive lavet et skema til hjemmesiden, som skal udfyldes, og sendes til
undervisningsmailen. Således at skemaet belyser de ting der skal bruges, i forhold til at matche
pony og rytter bedst muligt, og dermed skabe et større overblik over, hvor lang ventetid der er for
hver enkelt pony.
Mobile pay
Vi vil have oprettet separate mobile pay numre.

Således at der oprettes en mobile pay til stævneudvalget og cafeteriaudvalget. På den måde kan
der komme et langt større overblik og gennemsigtighed i forhold til, hvordan udgifter og
indtjeninger er på de forskellige poster.
Måtter til elevfolde
Der skal indhentes tilbud på måtter til elevfolde. Allerede nu er foldene mudrede ved leddene, og
når frosten sætter ind, skaber det knolde.
Tilbuddene skal laves således, at pensionærer har mulighed for at købe måtter til deres folde også,
på egen regning.
Uldum Ridecenter
Der skal snakkes med Uldum Ridecenter, i forhold til hvordan opgaverne og driften er opdelt
mellem ridecenteret og Tørring Uldum Rideklub. Vi ønsker at mere af driften kan pålægges Uldum
Ridecenter, således at vi sammen står stærkere.
Sponsor aftaler, legater/fonde
Der er søgt sponsoraftale hos OK
Der er søgt penge i Udviklingspuljen Hedensted, med henblik på nye elevponyer
Nominering til Årets Energibundt, et medlem af klubben, som kan vinde en sum penge selv samt
50.000 kr til klubben.
Fælles for de søgte aftaler og fonde, er at vi stadig afventer svar.
Børnehjælpsdagen
Tørring Uldum Rideklub er tilmeldt til Børnehjælpsdagen. Dette betyder at vi har fået udleveret
200 skrabelodder, som klubben skal sælge. For hvert lod der sælges, tjener klubben 14 kr. Der
oprettes mobilepay til formålet. Lodderne sælges allerede fra på søndag d. 21. november, hvor der
er Juletur til møllen. De sælges i cafeteriet.
Hvis der er nogen der ønsker at hjælpe med salget af skrabelodderne, så skal der blot skrives til
turkrideklub@mail.com.
Eventuelt
Der er mangel på elevheste. Det er et stort problem, som vi skal forsøge at få løst hurtigst muligt.
Vi håber meget på, at få nogle penge fra de søgte fonde/legater.
Underviserne er indkaldt til møde onsdag d. 24. novemer, til fælles information.
Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag d. 9. december.

