REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
DEN 8. JANUAR 2015
HOLTE RIDE-KLUB
OFF.
Deltagere:
Jeannette Haugaard
Claus B Johannessen
Line Bach
Susanne Holm
Birgitte Aaslyng
Randi Bartholin
Susie Juhl
Christoffer Reinhardt, kommunens repræsentant
Ikke deltaget:
Lise Schelde
Annika Ree, kommunens repræsentant

Bestyrelsesmødetekst

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Status på økonomien
Status på driften
Status på rideskolen
Status på administrationen
Status stævner
Status på ombygning af staldene
Indkaldelse til generalforsamling og valg af ny bestyrelse
Eventuelt

Ad 1 - Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Referatet godkendes uden bemærkninger.
Ad 2 – Status på økonomien.
Økonomien er god.
Bogføringen for 2014 forventes afsluttet omkring 20. januar, hvorefter materialet overleveres til revisor, der færdiggøre regnskabet omkring medio februar.
Ad 3 – Status på drift
Belægningen i stalden er næsten 100% idet, der kommer 3 nye heste ind i februar.
Da der hersker en vis forvirring omkring hvilken type hø der gives, aftaltes det, at fremover deles
høet op i henholdsvis wrap og hø i stedet for tørt og vådt hø.

Ad 4 – Status på rideskolen
Pony (Bounty) opføre sig ikke så pænt, og skiller sig af med sine ryttere lidt for tit, så den skal udskiftes til en mere rolig 1 pony.
Der er tilfredshed med at skolehestene er kommet indendørs.
Der har været en mail fra en skolerytter omkring vanding af hestene, som kan tilbagevises idet hestene får vand 3 gange om dagen.

Ad 5 – Status på administrationen
Alt fungere og Git har styr på det.
Git er ved at færdiggøre et økonomistyrings værktøj, så bestyrelsen kan få en løbende opdatering af
økonomien til møderne. Herunder nøgletal på de vigtigste parametre.

Ad 6 – Status på stævner
Dressurstævne gik kun lige i nul. Der var få tilskuere og mange ryttere havde meldt afbud.
Doteringerne skal nok nedjusteres, idet Holte giver præmier i den høje ende i forhold til andre klubber.
Klubmesterskabet har givet et lille pænt overskud på omkring kr. 3.000.
Springstævne om 8 dage. Vi forventer der kommer flere anmeldelser end der er modtaget indtil nu.
Der afholdes stævnemøde inden stævnet for at koordinere.

Landsstævne i dressur afholdes, mens springstævnet er ændret til et distriktsstævne pga. økonomien.

Ad 7 – Status på opbygning af staldene
Det forventes, at der skabes klarhed med HD Stald om færdiggørelsen af blå stald inden for kort tid,
så man kan komme videre med arbejdet.
Ad 8 – Generalforsamling og valg til ny bestyrelse
Frist for indsendelse af emner til ny bestyrelse fra medlemmerne er den 15. januar

Ad 9 – Eventuelt
Der var enighed om, at der bør indkøbes en hjertestarter til Holte. Git undersøger markedet og betingelserne for at have den opsat. Samtidig undersøges mulighederne for, at der kan afholdes et
førstehjælpskursus for medlemmerne.
Rygernes askebæger skal flyttes, så de ikke er opsat ved indgangene.
Næste bestyrelsesmøde planlægges til 26. februar – kl. 19.00.

Referent:
Birgitte Aaslyng

