Referat	
  af	
  bestyrelsesmøde	
  Holte	
  Rideklub	
  den	
  1.12.2015	
  
	
  
Afbud	
  fra:	
  Randi	
  Bartolin	
  &	
  Annika	
  
	
  
Til	
  stede	
  var:	
  Claus	
  Johannson,	
  Jeanette	
  Haugaard,	
  Susanne	
  Holm	
  Hansen,	
  Lise	
  Schelde,	
  	
  
Christoffer	
  Buster	
  Reinhardt	
  og	
  Catrine	
  Hartvig	
  Kledal.	
  
	
  
	
  

1. Godkendelse af referatet fra sidst
Add 1: Referatet	
  fra	
  sidste	
  bestyrelsesmøde	
  blev	
  godkendt.	
  På	
  det	
  stillede	
  spørgsmål	
  vedr.	
  

afskrivningsperioden	
  blev	
  det	
  oplyst,	
  at	
  vi	
  afskriver	
  over	
  20	
  år.	
  
Hjemmesiden	
  skal	
  opdateres	
  med	
  regnskaber	
  fra	
  de	
  sidste	
  2	
  år	
  samt	
  referaterne	
  fra	
  de	
  sidste	
  
to	
  års	
  generalforsamlinger.	
  
Vi	
  skal	
  prøve	
  på	
  at	
  finde	
  andre	
  steder	
  at	
  afholde	
  bestyrelsesmøder.	
  Christoffer	
  kan	
  booke	
  
lokaler	
  på	
  kommunen.	
  

2. Status på økonomien, inkl. fremsendte budget fra Jeannette
Add 2: Driften er i balance.
Likviditeten er lidt stram, men vi klarer den, grundet besparelser. Der blev spurgt ind til
vores kassekredit, og det blev oplyst, at det forventes, at den vil være trukket op til 475.000
ved årsskiftet.
Bestyrelsen gennemgik økonomien og fik oplysende svar.
HRK har 90 private bokse – en evt. 5% boksstigning (svarende til kr. 190,00 pr. mdr./boks)
på basis bokslejen vil forbedre likviditeten.
3. Ny struktur på Holte og ny kontrakt til Charlotte B.
Add 3: FU sonderer terrænet for at finde en daglig leder, og opgavefordelingen mellem
staldmester og daglig leder vil der derefter skulle tages stilling til.
De 10 kr. pr. undervisningstime for CB bortfalder. Der skal i stedes indføres et
undervisnings onorar for underviserne svarende til 1 x undervisning pr./uge/14. dag =
150,00 pr. mdr. og mere end 1 x undervisning pr./uge = 300,00 pr. mdr.
4. Status på medarbejderstaben + ny lørdagsunderviser
Add 4: Signe har sagt op pr. 1.1. – Bestyrelsen & FU prøver at finde en afløser.
Susie får opgaven – Lise orienterer Susie.
Lars staldmester er i fuld gang med at ansætte den nye staldmedarbejder.
5. El-rapport
Add: 5: Ventilationssystemet afkobles & blændes – Susanne giver Git besked.
6. Status på bundene
Add: 6: Medlemmerne er meget positive overfor de nye bunde og indtil videre er det frie
initiativ med opsamling af klatter godt modtaget.

7. Dispensation for åbningstider
Add: 7 samt 12-10: På nuværende tidspunkt ser vi os desværre ikke i stand til at
imødekomme længere åbningstid end kl. 20:00 fredag grundet lukkevagten.
8. Claus T. på Holte efter nytår
Add: 8: Claus Toftegaard kan forsætte som underviser, hvis han vil indgå på de almene
premisser. Han skal indgå reglen om at betale kr. 150,- pr/mdr., ikke genere almene ryttere
og andre undervisere, stå i 1/3 del af ridehuset og kan undervise frem til undervisningsstart
kl. 19:00
Lise underretter Stine.
9. Billetto eller ”frisør-booking” fx CyperBooking til foldordningen?
Blev udskudt til senere behandling.
10. Skal der indgives duplik i HD boks sagen
Add: 10: Vi indgiver duplik til HD boksen.
11. Medlemsskab Dansk Erhverv kr. 1.250,Add: 11. Godkendt – Vi ansøger om medlemskab.
12. Opfølgning på medlemsmødet:
1. Hjemmesiden skal opdateres med undervisningstilbud
Blev udskudt til senere behandling.
2. Leif Sørensen kursus. Hvornår skal det afholdes igen?
Blev udskudt til senere behandling.
3.

Forslag om at lade rideskoleholdene ride i det store ridehus en gang imellem,
hvis der er tomt.

Add: 12-3 underviserne på de sene aftenhold kan arrangere og skal bare
informere de øvrige parter.
4.

Ryttermærker – Mette (tidl. Z & Match) tilbød sin assistance, og Lisbeth (tror
jeg nok, hun hedder), ville tage fat i hende.
Blev udskudt til senere behandling.
5.

Der blev forespurgt, om rideskolehestene kunne komme på fold på daglig
basis, og om de var ude 2 timer hver dag, som de skal iht hesteloven.
Blev udskudt til senere behandling.
6. Der blev forespurgt, om rideskolehestene kunne få aftenhø.
Blev udskudt til senere behandling.

7. Kan vi få mere lys omkring ridehusene?
Blev udskudt til senere behandling.
8.

Ny regel om foldtid (tænker at det er inkluderet i agendaens pkt. 11), så man
ikke kan reservere mere end max 2 folde.
Blev udskudt til senere behandling.
9.

Lys ved skabe i det lille ridehus, så man ikke skal ind i selve ridehuset for at
tænde og slukke.
Blev udskudt til senere behandling.
10. Længere åbningstid fredag (pkt. 9).
Add: 12-10 – se punkt 9.
11. Længere åbningstid i hverdagene i juli måned ( i stedet for kl. 21.00, som det
var tilfældet i 2015).
Blev udskudt til senere behandling.

Punkt 9 samt 12-1,2,4,5,6,7,8,9 og 12-11 blev skubbet til næste bestyrelsesmøde der er
aftalt til den 20.12.2015 kl. 9:00
Punkter der også bør diskuteres er:

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

• Kirkestien
• Dato for generalforsamling	
  

