REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
DEN 11. AUGUST 2016
HOLTE RIDE-KLUB
Navn
Claus B Johannessen
Jeannette Haugaard
Catrine Kledal
Christian Bjørn Rasmussen
Jeanne Madsen
Randi Bartholin

Afbud

Sine Meiling-Nielsen

Formand
Kasserer
Næstformand
Medlem og Sportsleder
Sekretær
Medlem og
Rideskolerepræsentant
Juniorrepræsentant

Jacqueline Juncker
Christoffer Reinhardt
Annika Ree
Lars Terkildsen

Suppleant
Kommunens repræsentant
Kommunens repræsentant
Dagligleder

Mail adresse
bestyrelsen@holte-rideklub.dk
bestyrelsen@holte-rideklub.dk
bestyrelsen@holte-rideklub.dk

X

bestyrelsen@holte-rideklub.dk
bestyrelsen@holte-rideklub.dk
bestyrelsen@holte-rideklub.dk
juniorrep@holte-rideklub.dk;

christoffer.reinhardt@gmail.com

Barsel
dagleder@holte-rideklub.dk

Dagsorden
1. Nyt fra driften (15 min)
2. Orientering om CB situationen (10 min)
3. Undervisere, evt. synspunkter vedr. den nye sammensætning af undervisningstilbud(10 min.)
4. Kort orientering om økonomien (10 min)
5. Stævneplanerne (10 min)
6. Brainstorming om igangsætning af en procesfor en strategi for udviklingen af HRK, udenfor referat
(60 min.)
7. Evt. (5 min)
0. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referat fra bestyrelsesmøde den 16. juni er godkendt
Fra bestyrelsesmøde den 16. juni 2016 skulle følgende punkterne overføres:
Pkt.2: Forlængelse af kontrakt med Christina Kolter.
Pkt.4: Prisen på reservation af boks. Er prisen for lav? Dette skal undersøges.
Næste 2 bestyrelsesmøder: 29. september kl. 18:00 og 17. nov. Kl.18.00
1 Nyt fra driften v. Lars T
Ryttermandagsmøde
Gik rigtig godt. Pænt fremmøde selvom en del ryttere ikke er retur fra sommerferie.
Rideskolen.
Hesterideskolen kører fint. Ponyrideskolen har lidt i undertal af ryttere.
Stalden
Personale.
Søren er syg i længere tid. Søren starter op på deltid. Kommunen er ind over og giver god support.
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Starter 1 person som skal være support for Søren.
Betina (aftenhø/lukning) vil være syg året ud.
Pensionærer.
Der kommer stadig nye pensionærer. Staldene er snart fyldte.
Foderautomater
Har aldrig fået drift og vedligehold. Dette bliver gjort nu og skal gøres 1 gang om året siger producent.
Sommergræsfold ordning.
Har virket fint. Der skal foretages enkelte justeringer til næste år.
Bunden i ridehaller.
Særligt stort ridehus trænger til vedligehold og skal tilføres flis (?) således at bunden har tilstrækkelig
fjedring. Nuværende bund er et kompromis og særligt i forhold til springning er vedligehold en udfordring.
Græsfold 4
GIT kontakter Barslund eller Kommune for at hører om hvornår fold 4 er færdigetableret med hegn
og sået græs.
Nye ponies og heste.
I nærmeste fremtid er der brug for en pony og en hest.
Kommuneaktiviteter.
Nærum og Holte bibliotek har forespurgt om det er muligt at HRK vil komme og holde foredrag.
Brandalarm
Alarmen virker ikke. Der kommer små dyr i som sætter alarm i gang. Koster mange penge hver
gang. Leverandør af alarm ved ikke hvad man kan gøre. Har kontaktet flere instanser som har check
på det. Det lader til at der ikke er et produkt på marked som virker.
Lars T kender ingen andre stalde som har brandalarm.
Nyt anlæg vil koste over 100.000,- kr.
Fællestur til EM pony Århus.
Lars T har arrangeret en fællestur til Århus.
Kommentarer til Lars T
Siloer
3 grunde til at der kom siloer til foder: Arbejdsmiljø, foder pris og rotter.
Låge til ”kravlegård” ved gavlen.
Er det muligt at låge kan flyttes, da der har været flere farlige situationer fordi lågen som oftest står
åben.
Kaffemaskiner
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Den ene side af Melitakaffemaskine er i stykker og skulle gerne repareres, da det ikke er muligt at
følge med i salg af filerkaffe.
Husk - at alle maskiner skal have service. Kaffemaskiner skal afkalkes.
Hvem servicerer den store nye kaffemaskine?
Bokse
I blå stald er der problemer med at lukke front efter mugning. Der skal jævnligt chekes om hul i gulv
er fyldt med skidt.
Spejle
Ved vanding bliver spejle meget våde. Kan de evt. skrabes?
3. Undervisere, evt. synspunkter vedr. den nye sammensætning af undervisningstilbud.
Det går godt med undervisning.
Sabrina har fået flere ryttere og flytter sine heste til HRK den 1. sept. 2016.08.15
Leif Sørensen er startet stille og roligt op.
Ryttere er godt tilfreds med tilbuddene.

(Her forlod dagligledelse Lars T. mødet.)

5. Stævneplanerne.
Stævner
Der er ikke planlagt stævner i næste sæson. Undtagen de stævner vi er forpligtiget til at afholde.
Pony landsstævne, Bundgårdbyg, KBH mesterskab og evt. klubmesterskabsstævne ved juletid.
Der skal oprettes et stævneudvalg.
Der indkaldes til et stævnekoordineringsmøde.
Udtagelse til holdkonkurrencer.
Der skal laves en procedure for udtagelse til holdkonkurrencer.
Udtagelse skal foretages af underviserer i samarbejde med Sportsleder/udvalg/FU.
6. Evt.
Intet nyt fra juniorer.
Afholdelse af fest i forbindelse med klubmesterskab.
HRK har 85 års fødselsdag i år. Den stiftende generalforsamling blev afholdt 13. maj 1931.
Jacqueline Juncker ønsker at fratræde som suppleant.
Kommunens repræsentant Christoffer Reinhardt:
Undersøger om kommune vil sætte hastighedsskilte op.
Kommunen har bedt vognmand om at containere bliver flyttet.
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------------------------------------o0o-----------------------------------------I henhold til normal procedure forlod junior-repræsentanten og suppleanter mødet.
------------------------------------o0o------------------------------------------

Referent: Jeanne Madsen
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