REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
DEN 21. MAJ 2015
HOLTE RIDE-KLUB

OFF

Deltagere:
Jeannette Haugaard
Claus B Johannessen
Susanne Holm Hansen
Susie Juhl
Birgitte Aaslyng
Randi Bartholin
Catrine Kledal
Lise Schelde
Caroline Gad
Christoffer Reinhardt, Kommunens repræsentant
Ikke deltaget:
Annika Ree, Kommunens repræsentant

Bestyrelsesmødetekst
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Opfølgning fra FU siden sidste bestyrelsesmøde
Status på økonomien
Status på ombygning af staldene
Status på drift og administration
Status på rideskolen
Status stævner og andre aktiviteter
Eventuelt

Ad 1
Referatet fra sidste møde blev godkendt.

Ad 2
FU gav en kort opdatering på de punkter, som ikke bliver behandlet særskilt under dagsordenens
andre punkter.
Lone Kromann har sagt op, og man har indgået en aftale med Lars Therkildsen. Årsagen til Lones
opsigelse skal primært ses i lyset af, at der ikke er ret mange springryttere, der modtager undervisning.
Hjertestarteren, der tidligere er blevet vedtaget opsat, lejes af Falck og hænges op ved skridtbåndet.

Ad 3
Lejligheden, der nu er ledig, skal sættes i stand, og FU får et estimat på omkostningerne til dette.
Der skal bl.a. isoleres, varmeinstallationerne skal udbedres og badeværelset trænger også til en
grundig gennemgang.
Den der fremover kommer til at bo i lejligheden, skal kunne lukke Holte om aftenen, og der var enighed om, at det vil være rart med nogen til at holde øje med ejendommen.
Der er en midlertidig ordning for aften lukning indtil midten af juli.
Økonomien er god, og vi har pengene til at bygge blå stald om uden at skulle trække på kassekreditten. Vi har tilbageholdt sidste rate af gul stald samt materialerne til blå stald.
Boksbelægningen er fin, og der er en lille venteliste. Der er 2 ledige bokse, når blå stald er bygget
færdig.
Ledige udendørsbokse er ca. 3
Driftsudgifter er faldet, og dette skyldes primært, at de daglige omkostninger styres hårdt og effektivt.

Ad 4
Ombygningen af blå stald igangsættes efter Landsstævnet. Skolehestene kommer i udestald igen,
og sættes på græsfold om dagen.
Der er taget 3 tilbud hjem på opsætningen, og valget er faldet på Hjørnely, idet de virker mest seriøse.
Ved en gennemgang af de materialer som HD Bokse har liggende, er det konstateret, at der mangler
både nogle bolte og monteringsting. Dette må Hjørnely så levere ved siden af. Der er anmodet om at
få et tilbud på disse materialer.
Der mangler fortsat at blive foretaget syn og skøn. Dels har HD-Bokse skiftet advokat, og dels vil de
ikke acceptere HRK’ forslag til syn og skøns mand. Der afventes derfor udpeget en ny syn og skøns
mand, som vi så skal kunne acceptere.
Første retsmøde vil blive foretaget som et telefonmøde, hvor retten, HD Bokse’ advokat og vores
advokat drøfter rammerne for retssagen.

Når opsætningen starter, vil arbejdet blive tilset af vores ingeniør, og Jeanette vil deltage i byggemøderne.
Arbejdet skal være færdig inden sommerferien.
Der vil blive indhentet et separat tilbud på opsætning af vandkopper, foderkrybber og foderautomater. Såfremt det kan fås til en rimelig pris, vil der blive indgået en aftale, således at vores personale
ikke skal bruge tid på dette arbejde.

Ad 5
Driften går fornuftigt.
Ridehusbundene er ikke særlig gode, og FU er ved at indhente tilbud på totalrenovering. Økonomisk
er det meget dyrt, og der er ikke p.t. råd til den helt store investering. Der tages endelig stilling til
hvad vi gør, når vi ser de indhentede tilbud.
Bundene skal midlertidig ordnes inden stævnerne, men det er efterhånden svært, at gøre meget
mere ved dem, da bunden er ved at være oppe ved trækanten.
Der er fortsat problemer med foderet. Det bliver let til pulver, dog primært kun Pro. Anne bliver bedt
om at få priser hjem på nyt foder, der ikke smuldre, evt. er større piller løsningen.
Sikkerhedsreglen omkring brugen af mobiltelefoner, når man er til hest er meldt ud. Der har været en
del snak mellem medlemmerne om hvor reglen gælder, og det skal slås fast, at det er overalt på
HRK’ jorde samt på offentlig vej.
Vi følger det offentliges regler på området, således at det ikke er tilladt at håndtere mobiltelefon når
man er til hest. Man har i første omgang bevist valgt at køre en blød linje med henstillinger, og så må
vi tage stilling til resultatet på et senere medlemsmøde.
Der var forslag om, at der opsættes et par ure udenfor og i ponystalden, således at især ponyrytterne kan holde øje med tiden, uden at tager mobiltelefonen op, for at se hvad klokken er.
Det blev også aftalt, at der sættes skilte op med sikkerhedsreglerne på udvalgte steder, også i ponystalden, således at ponybørnenes forældre også kan orientere sig.

Ad 6
Der er en lav belægning på ponyrideskolen. Heste-delen hænger sammen.
Det kan blive nødvendigt at justere på holdene og/eller ponyerne/hestene, således at vi på sigt tilpasse os situationen.
Skolereformen har en del af skylden for nedgangen på ponyholdene, hvilket er et generelt forhold for
alle idrætsklubber.
Vi skal have den lokale presse til at interessere sig vores ponylejre og vores stævner. Ved en øget
synlighed, er der måske mulighed for at få flere til at melde sig til ridning. Christoffer har forbindelser
til lokalpressen, og Sussi spørg Signe, om hun kan hjælpe med at sætte nogle gode historier sammen.

Ad 7
Der er ikke mange tilmeldinger til vores ponystævne. I klubklasserne er der foreløbig kun en tilmelding. Lise skriver lidt om stævnet og muligheden for tilmeldinger på Facebook, og Git skriver et nyhedsbrev.
Sussi og Lise har søgt DRF om stævner i sidste kvartal af 2015 og første kvartal af 2016.
Terminerne bliver offentliggjort, når vi får tildelingen fra DRF. Vi har igen i år kun søgt om et Landsstævne i dressur og ikke i spring.
Cafeen er under kontrol. Hanne Gad m.fl. tager over efter Jeanne. Der arrangeres fællesspisning
fredagsaften som Jeanette står for.
Caroline har holdt junior møde, og der var et ønske om flere stævner for ponyerne. Gerne over en
weekend med både dressur og spring. Sussi og Lise sagde, at det godt kan lade sig gøre, såfremt
der er nogle ponymødre, der vil træde til og arrangere stævnerne. De har ikke selv ressourcer til at
planlægge flere stævner, men vil meget gerne være behjælpelig med oplæring og gode råd, så de
nye arrangører kan føle sig sikre.
Caroline spurgte også, om det ikke er muligt, at genindføre tilladelsen til springning uden træner. FU
tager en snak med Lars, og hører hvordan han stiller sig til det.
Der var enighed om, at det var ønskeligt, at genindføre tilladelsen, men at det skal ske i trykke rammer, og at der skal være kvalificeret tilsyn, når der er nogen på banen.
Caroline bad om, at der opsættes et ur i rideskolestalden, hvilket der var enighed om at gøre.
Der er bestilt nyt komfur og opvaskemaskine til cafeen.

Ad 8
Der blev ikke aftalt noget nyt møde, og FU er derfor anmodet om at komme med et par forslag til
dato for næste møde.

Referent:
Birgitte Aaslyng

