REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
DEN 8. JULI 2014
HOLTE RIDE-KLUB
OFF.
Deltagere:
Jeannette Haugaard
(JH)
Claus B Johannessen
(CJ)
Line Bach
(LB)
Susie Juhl
(SJ)
Randi Bartholin
(RB)
Lise Schelde
(LS)
Pusle Mune
(PM)
Birgitte Aaslyng
(BA)
Annika Ree, kommunens repræsentant

(AR)

Ikke deltaget:
Christoffer Reinhardt, kommunens repræsentant (CR)

Bestyrelsesmødetekst
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde, samt evt. kommentarer
til de anførte action punkter
2. Status på økonomien
3. Status på driften
4. Status på rideskolen
5. Status på administrationen
6. Status stævner
7. Eventuelt

Aktion

Ad 1 - Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Referatet godkendes uden bemærkninger.
Fremover vil referaterne blive sendt til kontoret, der så sørger for arkivering og for,
at det officielle referat bliver lagt på vores hjemmeside.

Ad 2 – Status på økonomien.

Vi har fået pengene til banen fra Lemvigh-Müller fonden, og renoveringen af banerne er udført.
Etableringen af græsfoldene er blevet billigere end budgetteret, så udgifterne balancere med brugerbetalingen hvilket betyder, at det ikke har kostet klubben noget
at etablere foldene .
Der er fremsendt en ansøgning til Kommunen om hjælp til ombygning af de sidste
to staldafsnit, vi kan forvente et svar engang i august.
Ansøgningen sendes af Line til Annika, der vil se, om hun kan hjælpe os med behandlingen i Kommunen på gruppemødet den 13. august. Der er søgt om tilskud til
begge stalde, og totalbudgettet er på ca. kr. 1,2 mio.
Line kontakter Kommunen og hører, om de har alt relevant materiale til deres møde, så vi sikre os, at de ikke udskyder behandlingen til næste gruppemøde i september.
Argumentet overfor Kommunen er den gældende dyrevelfærds lovgivning, der kræver en helt omlægning af driften inden 2020 herunder, at vi skal have ombygget
boksene, så de som minimum følger lovgivningskravene i forhold til størrelsen.

Ad 3 – Status på drift
Banerne er blevet renoveret, men umiddelbart er de ikke blevet væsentlig bedre. Da
vi fik fakturaen viser det sig, at der står, at banerne skal vandes grundigt. Line tager
kontakt til leverandøren og vender problemet.
Stefan bliver bedt om at undersøge om vandbeholderen/vognen kan benyttes. Gert
undersøger, om der kan sættes en ny spreder på vandvognen, og Line taler med
Peter omkring mulighederne for at skaffe “billigt” vand.

Ad 4 – Status på rideskolen
Ponyerne har det godt, og ridelejeren har været en stor succes. Overskuddet af
lejeren har været kr. 12.000.
Der var enighed om, at vi også skal forsøge at gennemføre lejeren til næste år.
Emnet skal tages op igen i foråret, så der er tid til planlægningen.

Inga Mogensen har doneret 2 nye ponyer til rideskolen, og da vi har sagt farvel til
en, betyder det, at vi har mulighed for at lave en perfekt planlægning af ponyrideskolens belægning, når der startes igen op i august.
Der er parter på rideskolehestene i sommerferien, så vi er sikre på, at de bliver passet forsvarligt, og at der løbende er tilsyn med hestene.
Ponyerne er på fold uden parter.
Ad 5 – Status på administrationen
Git ser på vores tilskudsansøgninger til Kommunen, så vi sikre os, at de er korrekt
udfyldt.

Ad 6 – Status på stævner
Vi sætter hold til ”Dressurens venner”, men ved ikke i skrivende stund, hvem der
starter.
Pony landsstævne i september vil kræve flere hjælpere, og vi starter op med planlægningen i august.
Forsøger at lægge et distriktstævne en aften i løbet af august/september, for at se
om der er opbakning til den form for stævner.

Ad 7 - Eventuelt
Kontaktinformationer på en til to personer skal sættes op på foldene, så forbipasserende kan kontakte dem/klubben, såfremt der skulle være problemer med hestene.
Ny stævne facebook side er blevet rigtig populær, og der er allerede mange, der er
blevet ”venner”.
Mødefrekvens blev fremover aftalt til hver anden måned. Næste møde er den 8.
september kl.19.00

Referent: Birgitte Aaslyng

