REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
DEN 8. oktober 2014
HOLTE RIDE-KLUB
OFFICIELT
Deltagere:
Jeannette Haugaard
(JH)
Claus B Johannessen
(CJ)
Line Bach
(LB)
Randi Bartholin
(RB)
Lise Schelde
(LS)
Susanne Holm
(SH)
Christoffer Reinhardt, kommunens repræsentant (CR)
Birgitte Aaslyng
(BA)

Ikke deltaget:
Annika Ree, kommunens repræsentant
Susie Juhl
(SJ)

(AR)

Bestyrelsesmødetekst

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde, samt evt. kommentarer
til de anførte action punkter

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Status på økonomien
Status på driften
Status på rideskolen
Status på administrationen
Status stævner
Status på ombygning af staldene
Sikkerhedsreglement
Eventuelt

Aktion

Ad 1 - Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Referatet godkendes uden bemærkninger.
Velkommen til Susanne Holm som indtræder i bestyrelsen som suppleant i stedet
for Henriette Mune (Pusle).
Ad 2 – Status på økonomien.
Jeanette har tidligere rundsendt en orientering om vores økonomiske status, og der
er ikke nyt ift dette.
Vores økonomi er i bedring, og det forventes at overskuddet pr. 31. august er ca. kr.
150.000.
Det er lykkes at få strammet så meget op på den daglige drift, så vi har fået betalt
alle vores regninger og vores likviditet er i balance igen, og det har været muligt at
give det forskud vi skulle give på kr. 300.000 til staldombygningen.
Økonomien er primært forbedret pga. stram styring af daglige omkostninger, og
indkøb i mindre mængder.
På grund af Git’ ihærdighed, har vi fået et ekstra tilskud fra kommunen på kr. 55.000
idet Git har påvist, at der har været fejl i tidligere beregninger.
Omlægningen af realkreditlånet hos Nykredit er faldet på plads, og vi har fået etableret en kassekredit på kr. 250.000 så dels har vi den fornødne luft, og dels kan vi
opfange udsving i likviditeten over året.
Ponylandsstævne har givet ca. kr. 100.000 i overskud, hvoraf Cafeen har bidraget
med ca. kr. 25.000. Det er utrolig flot, og er et stor og dejligt bidrag til vores økonomi. Der skal lyde en stor tak fra bestyrelsen til de medlemmer, der har været med til
at få dette flotte resultat i hus.

Ad 3 – Status på drift
Ridehusebundene og forholdene på udendørsbanerne blev drøftet, og der var enighed om, at dette emne skal op på næste forretningsudvalgsmøde.
Udendørsbanerne skal tromles en gang om ugen, og der skal harves mindst 3 gange om ugen i sæsonen. Hvornår der stoppes med dette for vinteren aftales mellem
forretningsudvalget og Charlotte og Anne.
Før frostvej skal der harves på alle udenoms arealerne, så vi sikre os, at de er plane og uden store niveauforskelle.

Ad 4 – Status på rideskolen
Hestene har det godt, og der er ingen sygeheste.
God stemning blandt rytterne.

Reduktion af lektionerne har ikke umiddelbart givet problemer.
Lukning af rideskolestalden om fredagen skal drøftes med Anne, da det tidsmæssigt ikke kan lade sig gøre at være færdig til kl. 20., på grund af de sene hold, der
først er færdig kl. 19.45.
Der er fortsat pladser på både voksen og ponyholdene.

Ad 5 – Status på administrationen
Der forberedes lidt PR for Holte og vores dygtige undervisere på hjemmesiden.
Endvidere skal der ske løbende opdateringer af hjemmesiden, hvilket har haltet lidt.
Poloklub kommer med 4 heste til den 1. november.

Ad 6 – Status på stævner
Ponylandsstævnet blev afviklet helt perfekt. Stævnerapporten er positiv, eneste
påtale var omkring påklædningen til præmieoverrækkelse, der gerne må være mere
formel.
Sussi og Lise har ansøgt om B stævner for 2015/16.
2016 1.kvt. B-stævne (landsstævne) Der er kun søgt om et dressurstævne og ikke
om landsstævne i spring, fordi der ikke er ret mange tilmeldinger i de høje klasser.
Det overvejes derfor at afholde et almindeligt distriktsstævne i stedet for.
Ponylandsstævne både i 2015 og 2016.
17. januar 2015 C-stævne i spring
7.februar 2015 C-stævne dressur inkl. første runde af Københavnsmesterskab.
Stævnekoordineringsmøde 1. weekend i november, hvor Jeanette tager til Middelfart som repræsentant for HRK.

Ad 7 – Status på opbygning af staldene
Ombygningen af staldene køre næsten som det skal. Vi er forsinket 1-2 uger.
Start i blå stald derefter.
Drøftelse af hvilke muligheder der er for tilkøb af f.eks. anderledes krybber, høhække m.m. skal ske på et senere tidspunkt, når staldene er etableret, og der er
faldet lidt ro på igen.

Ad 8 – Sikkerhedsreglement
Line uddelte det regelsæt, som det tidligere nedsatte sikkerhedsudvalg har udarbejdet, og reglerne blev kort drøftet.
Da der flere steder henvises til at ”man” skal have taget ridemærkeprøver af forskellige kategorier, var der enighed om, at HRK også skal kunne udbyde disse kurser,
og emnet vil blive taget op, når reglerne bliver indført.
Offentliggørelse af reglerne vil ske dels på vores hjemmeside, og dels vil de blive
hængt op i glasmontren ved rotunden.
Velkomstbrochuren og hjemmesiden skal også rettes til.
Reglerne drøftes med Charlotte og Anne inden de indføres, og det aftales med
dem, at de bliver ansvarlige for, at de overholdes.

Ad 9 - Eventuelt
Medlemsmøde aftales til den 24. november – kl. 19.30
Bestyrelsesmøder: den 17. november kl. 19.00 og evt. den 18. december alt efter
hvordan retsmøderne er gået.

Referent:
Birgitte Aaslyng

