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Navn Til
stede

Mail adresse

Claus B Johannessen Formand X bestyrelsen@holte-rideklub.dk

Jeannette Haugaard Kasserer X bestyrelsen@holte-rideklub.dk

Catrine Kledal Næstformand X bestyrelsen@holte-rideklub.dk

Christian Bjørn Rasmussen Medlem og Sportsleder X bestyrelsen@holte-rideklub.dk

Jeanne Madsen Sekretær X bestyrelsen@holte-rideklub.dk

Randi Bartholin Medlem og
Rideskolerepræsentant

X bestyrelsen@holte-rideklub.dk
dibartho@yahoo.dk

Sine Meiling-Nielsen Juniorrepræsentant X juniorrep@holte-rideklub.dk;
sinemeiling@msn.com; si-
ne@simplesite.com;

Christoffer Reinhardt Kommunens repræsentant Delvis christoffer.reinhardt@gmail.com

Annika Ree Kommunens repræsentant Delvis aree@rudersdal.dk

Lars Terkildsen Dagligleder Afbud dagleder@holte-rideklub.dk

Dagsorden

1. Henvendelse fra Rudersdal kommunes Teknik og Miljø vedr. græsdække på foldene.

2. Retssagen med HD-boksen

3. Alarmer på HRK

4. Jubilæum. - skal det fejres?

5. Stævner

6. Orientering om økonomien

7. Status på drift herunder personale

8. Evt.

0. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referat fra bestyrelsesmøde den 11. aug. er godkendt

Fra bestyrelsesmøde den 16. juni 2016 skulle følgende punkt overføres:
Pkt.4: Prisen på reservation af boks. Er prisen for lav? Dette skal undersøges.

Næste bestyrelsesmøder: 17. nov. Kl.18.00

1. Henvendelse fra Rudersdal kommunes Teknik og Miljø vedr. græsdække på foldene.
Teknik og Miljø har været på inspektion.

Teknik og Miljø påpeger at vi ikke efterlever at folde skal have græsdække, så hestegødning kan

blive optaget og ikke ende i undergrunden.

Det vil sige at folde skal ligge brak et år ca. hvert andet år. Det har vi ikke foldarealet nok til.

Overfladevand fra p-plads løber i kloak, det vil sige at hestepærer også ryger direkte i kloak.
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”Brandsøen” bliver forurenet.

Vi har fået tid til at fremkomme med en handlingsplan.

Teknik og Miljø har været på inspektion 1 gang før for år tilbage.

3 Retssagen med HD-boksen

Retssagen er udskudt igen af HD-boksen.

Vores advokathjælp betales af forsikring.

Vi har undersøgt HD Boksen, og da firmaet pt. har underskud, er der ikke meget håb om erstatning

5. Alarm på HRK

HRK vil formentlig fortsætte med Siemens alarmsystem. GUL, GRØN og RØD stald vil få installeret

det samme alarmsystem som i BLÅ stald.

De skulle mindske falske alarmer betydeligt.

Pris 280.000,- kr. + moms.

4. Stævner

Pony landsstævne i 28.-30. oktober.

Der er kommet mange tilmeldinger.

CBR har lavet et overslag på indtjening. Det ser meget flot ud.

Hjælpersituationen ser nogenlunde ud. Der er kommet mange nye pensionærer.

CBR vil prøve at få aflyst Bundgård Byg-stævne. HRK vil da lave et klubstævne i stedet.

6. Jubilæum 80 år. - skal det fejres?

Klubben blev stiftet den 13. maj 1936.

Det skal fejres, men hvordan.

Dato er svær at finde, men den 25/11 var en mulighed.

Hvordan skal arrangementet være?

Skal der være middag med musik og drinks bagefter?

Der er mange unge mennesker og det kan give problemer med alkohol.

Der skal laves et budget, mad, musik og bartendere?

HUSK! Cafe er kun lovlig til 100 mennesker.

Forslag:

Kaffe og kage om eftermiddagen. Fest om aftenen.

CBR prøver at finde et festudvalg.

7. orientering om økonomien.
Økonomien er meget fin. Kassekredit kan evt. nedskrives.

Men der er ikke lavet forbedringer og vedligehold i 2016 i det omfang, der var budgetret med. Det

betyder, at vi er bagefter på vedligehold. Der er kun sket en begrænset udskiftning af heste og pony-



REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 29. SEPTEMBER 2016 HRK

net Side 3 af 3

er.

Maskiner trænger meget til service og evt. udskiftning.

Ridehusbunde er ikke blevet vedligeholdt med nyt fyld.

Såfremt der ikke kommer penge fra retssagen mod HD-boksen, skal HRK bruge penge på at repare-

rer den gule stald.

Bygningerne trænger til maling og reparationer, og selvom ridehusbunden lige er blevet rettet, bør

den efterses / opfyldes igen.

8. Status på drift af HRK, herunder personale

Lars Terkelsens kontrakt skal genforhandles.

Prøvetid er forbi.

Personale generelt.

Dan og Søren er de stabile.

Nu er der igen ansat nye personer til staldarbejde.

Ridehusbunde bliver ikke passet optimalt ifgl. leverandør.

Skønt personalet har fået instruktion af leverandøren til pasning af ridehusbundene.

Der bliver vandet alt for meget og kørslen af ridehusbundene er forkert.

Ridehusbunde bliver ødelagt.

9 EVT
Ingen bemærkninger

Referent: Jeanne Madsen


