
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

DEN 16. JUNI 2016
HOLTE RIDE-KLUB
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Deltagere: Jeannette Haugaard
Claus B Johannessen
Catrine Kledal
Christian Bjørn Rasmussen
Sine Milling Nielsen
Lars Terkildsen
Jeanne Madsen

Afbud fra: Christoffer Reinhardt, Kommunens repræsentant
Jacqueline Juncker
Randi Bartholin

Dagsorden

Dagsorden for mødet er følgende:

1. Nyt fra driften v. Lars T

2. Forlængelse af kontrakt med Christina Kolter

3. Resultater af spørgeskemaundersøgelsen

4. Dressurundervisning fremover

5. Venteliste til vinduesbokse

6 Evt.

0. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referat blev godkendt med den bemærkning: Der ikke var angivet, at det kun var bestyrelsen
som deltog i det sidste pkt.
Men det er indskrevet sidst på side 3 i referat fra mødet den 12. maj 2016

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til 11 august kl. 19:00

1 Nyt fra driften v. Lars T

Rideskolen.
Hesterideskolen kører fint. Pony-rideskolen er lidt i undertal af ryttere.

Kommunens aktivitetsuge.
Uge 27. Der er styr på aktiviteter.

Stalden.
Lars A. har barsel.
Søren er syg i længere tid. Skal opereres. Vil gerne komme på lidt arbejde i sygdomsperioden.
Bestyrelsen tør ikke tage ansvar.
Louise er tilbage efter sygdom.
Betina (aftenhø/lukning) vil være syg mindst 3 mdr. endnu.
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Sommergræsfold ordning.
Daglig ledelse og FU prøver at finde en ordning, så personaler kan lukke heste på sommergræs-
fold.

2. Forlængelse af kontrakt med Christina Kolter.

Pkt. overføres til næste bestyrelsesmøde.

3. Resultater af spørgeskemaundersøgelsen

Besvarelse af spørgeskema.
Ca. 30 har svaret ud af 90.
Ca. 2/3 af besvarelser har sagt ja til: eksaminerede berider, faste tider, fleksibel tider, trænings-
plan, stævnehjælp, at underviser vil ride hesten, hjælp til køb af hest,
Overvejende af besvarelserne ønsker ikke head set og hold undervisning.
Pris ca. 300,- til 400,- kr. pr. halve time.

4. Dressurundervisning fremover

Ny underviser
Flere beridere/undervisere har uopfordret tilbudt deres hjælp. Hvilken slags underviser skal vi
have? Skal det være en på højt plan til konkurrenceryttere eller en på et lavere niveau?
Evt. kan rideskoleunderviser give enetimer.
Lars T vil spørge Leif Sørensen om han har lyst til at komme en gang om ugen. 1 formiddag og 1
eftermiddag/aften. Her undervises i halve timer. Fremmedryttere ønskes kun i det omfang at der
ikke er Holteryttere nok. Al betaling skal gå gennem klubben.
Sabrina vil gerne undervise i flere timer. Sabrina spørges om hun vil tage head set af, da det
giver tilskuer og andre ryttere mere indlevelse i hendes undervisning.

5. Venteliste til vinduesbokse

Vinduesboks
Først bruges CB-liste, derefter gælder nedenstående.

Ventelisten føres med udgangspunkt i pensionærernes anciennitet.
Ved ledig vinduesboks, tilbydes boksen til den pensionær på ventelisten i den pågældende stald,
der har længst anciennitet. Svarfrist 3 dage, derefter tilbydes boksen til næste pensionær. Man
har lov til at takke nej til tilbudt ny boks 3 gange. Efter 3 afslag kan man først komme på venteli-
ste efter 1 års karantæne. Bemærk, at dette betyder at det er anciennitet som opstaldet og ikke
den tid man har stået på ventelisten, der afgør hvornår man får tilbudt vinduesboks.

6 Evt. (Her forlod dagligledelse Lars T. mødet.)

Bilkørsel
Der har været en nærved ulykke med hest /rytter og bil som kørte stærkt.
Chauffør er blevet efterlyst i HRK nyhedsmail. Chauffør har henvendt sig og Claus har haft samta-
le med vedkommende.
Skilte med lav hastighed eller bump, er meget svært at få tilladelse til.
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Henvendelser fra pensionærer til bestyrelsen
- Glemte heste: Der har fornylig været en episode hvor hest/heste ikke er kommet ind til nat-

ten. Lars T vil lave en procedure som fortæller hvad lukkevagt skal gøre.

- Rengøring: Der er meget beskidt alle vegne og har været det længe. Stedet mangler jævn-
lig rengøring.

- Bestyrelse er enig. Der strammes op.

- Hegn på den nye motorvejsbro er gennemsigtigt. Under ombygning af broen har hegn væ-
ret plader som ikke var gennemsigtige. Kan bestyrelsen kontakte kommunen for at få et
ugennemsigtigt hegn. Daglig leder vil prøve. Hegn var også gennemsigtigt på til gamle bro,
så det er nok svært at få lavet det nye hegn om.

- Det lille ridehus bruges alt for meget til løse heste. Regler strammes op.

Stævner
Der holdes rideskole stævne den 24. juni 2016.

Dressurstævne.
Gik godt, skønt der ikke var hjælpere nok. Ros til HRK, fik karakteren 3. Dog lidt klager over at
opvarmningsbane har for mange sten og at der ikke var speakning af resultater.

Fold 4
Ved ophør med arbejde på broen regnes med at fold 4 bliver afleveret fiks og færdig til HRK.

Handlingsplan
Det blev vedtaget at bestyrelsen laver et temamøde for bestyrelsen for at lave en handlingsplan
for HRK.

Prisen på reservation af boks.
Er prisen for lav? Dette skal undersøges.

Referent: Jeanne Madsen


