REFERAT AF INFORMATIONSMØDE
DEN 31. JANUAR 2017
HOLTE RIDE-KLUB

Dagsorden
Dagsorden:
1. Velkomst v/Ida Engelsted
2. Orientering fra bestyrelsen v/Ida Engelsted
3. Aktivitetsudvalg v/Ida Engelsted
4. Fundraising v/Ida Engelsted
5. Nye regler og retningslinjer v/Karina Brinck
6. Ridehusbund v/Stine Birk
7. Eventuelt

1.

Velkomst
Dejligt at se så mange til informationsmøde.
Bestyrelsen er kommet godt fra start. Git har hjulpet meget, takkes for det. Bestyrelsen arbejder på en forretningsplan.
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Orientering fra bestyrelsen
Ny staldmester
HRK har sagt farvel til LA.
Der søges en ny staldmester. Har haft et par stykker til samtale. 1 af disse vil blive tilbudt
kontrakt.
Stalden
Bøn fra personalet: Vær sød at feje, fjern klatter på staldgangen. Flyt hest/pony når personalet arbejder og skal forbi. Husk oprydning i cafe.
Ridning hos Leif Sørensen:
Dressurundervisningen hos Leif Sørensen har været ekstra ordinær billig i en 6-måneders
prøveperiode og bliver fra 16/2 sat op til 500 kr./halvtime.
Naboer
Naboer har klaget over at der rides på de ny renoverede stier. Det er forbudt. Det kan være
andre end HRK ryttere.
Der er etableret et godt samarbejde med grundejerforeningen. Har sammen været rundt for
at se hvor det er hensigtsmæssigt at sætte ”ridning forbudt” skilte op.
Sommer græsfolde
Der er søgt om at få sommerfoldene permanent. Der er opbakning i kommunen. Sommerfolde behandles på møde i kommunen i feb.
HRK har et stort tab pga. at heste/ponyer tager på sommergræs. Reservationspris skal revideres. Prisen sættes op til 2.000 kr. fra 1. april 2017.
Kommune
HRKs kontaktperson i Rudersdal Kommune, Bo Eriksen er meget imødekommende. Bo Eriksen har mange gode ideer til, hvordan vi kan søge tilskud til mindre reparationer og indkøb af
materiel.
HRK har fået lavet er Vedligeholdelsesrapport. Kommunen har ekstraordinært givet tilsagn til
at vi kan få rapporten betalt.
Vedligeholdelsesrapport
Bestyrelsen har haft møde med Bøgh Konstruktioner for at gennemgå rapporten. Der er ting
som skal laves i år. Heldigvis er flere ting, noget som vi/medlemmer kan lave på en arbejdsweekend.
Bla. maling af de nederste vinduer. På den lange bane skal tag måske skiftes om 10 år.
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I rapporten var et forslag om at skifte alt belysning ud med LED-lys. Vi har fået en sponsor
som vil sponsorere lamper og pærer.
Økonomi
HRK ejer bygninger, kommunen ejer grunden som HRK lejer. Lejekontrakt udløber om 17 år
og det er et problem i forhold til at få et realkreditlån. Der arbejdes på at få forlænget lejekontrakt. Dette kan tage et halvt år.
Banken er rigtig godt stemt overfor klubben.
HD-Box
Vi vandt sagen mod HD-box og har fået tilkendt erstatning. Der er dog 4 ugers betænkningstid for at anke sagen. Der er ingen som ved om HD-boksen kan betale erstatningen.
HRK skal have set på, hvad der skal gøres ved gul og rød stald.
Thomas Petersen har fået tegninger af HRK. Han vil regne på, hvad der er det optimale, det
minimale og det der vil være dejligt at får lavet i rød og gul stald.
Brandalarm
Siemens laver et nyt alarmsystem. Det skulle gøre at HRK ikke fået alle de fejlalarmer som
koster rigtig kedelige penge. Mens dette bliver lavet, er der et midlertidigt system, som vil tilkalde Brandvæsenet.
En bøn fra bestyrelsen.
Har du gode ideer, klager eller andet bedes du skrive til til bestyrelsen@holte-rideklub.dk og
ikke kontakte bestyrelsen på staldgangen. På mailadresse er der svarturnus, så der vil hurtigt
komme svar.
Er det spørgsmål angående den daglige ledelse, bedes pensionærer skrive til dagligleder@holte-rideklub.dk.
Aktivitetsudvalg
Der er etableret et aktivitetsudvalg som har mange gode ideer.
Hippo-tour” den 7. feb. Kl. 19.00
Fastelavnsarrangement til fods 1. april 2017.
4.

Fundraising
Bestyrelsen opfordrer til at der personer som vil melde sig til at søge fonde om penge.

5.

Nye regler og retningslinjer
På grund af trængslen i det store ridehus, skulle der gøres noget. De gamle ”færdselsregler”
skulle opdateres. Regler er ikke blevet revideret længe, bør være en levende ”organisme”
som tilpasser sig hverdagen på HRK og udviklingen i rideverdenen generelt.
Det greb om sig og blev til færdselsregler, regler for begge ridehuse, etiske regler og sikkerhedsregler.
Karina Brinck og Lisbeth Flyger lavede et oplæg til nye regler.
Brugergruppe på 12-15 personer, repræsentanter for spring, dressur, børn, voksne, privat og
skoleryttere, brugere af lille og store ridehus
Gennemgår regelsættet i store træk, check de opsatte mini-plakater eller web siden for at se
det fulde regelsæt.
Etiske retningslinjer:
I rideverden er der kommet øget fokus på etik og sikkerhed.
DRF har udfærdiget etiske retningslinjer, vi som medlemmer skal overholde i hverdagen.
DRFs retningslinjer kan ses på http://www.rideforbund.dk/Ridesport/Reglementer/Etiske%20retningslinier.aspx
Sikkerhedsregler
Omhandler bla. rytters udstyr, springning kun hvis der er myndig springkyndig person tilstede,
fører altid hest/pony i forsvarlig optømning, brug af mobiltelefon og meget mere.
Færdselsregler begge ridehuse
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Omhandler hvordan du forholder dig når du skridter varm og skridter af, når du rider og når
du får undervisning eller rider sammen med nogen som for undervisning. Trængsel i hallen er
stor i myldertiden I(hverdag mellem 16 og 19)
Alle skal samle klatter op, både i store og lille ridehus, rotunde.
Generelle regler Store ridehus
Åbningstider. Det store ridehus må kun anvendes af ryttere til hest/pony. Tilskuere henvises
til tribunerne. Løse heste er ikke tilladt.
Generelle regler Lille ridehus
Åbningstider. Det lille ridehus anvendes til rideskole, bom-undervisning, ridning eller anden
speciel træning, løse heste/pony og longering er tilladt
For at bedre muligheden for at alle kan komme til i det lille ridehus, er der lavet et bookningssystem og vejledning (lille hus, rotunden og skridtbåndet). Tavle hænges op ved det lille ridehus til bookning af ridehus, rotunde, skridtbånd.
Tilskuere henvises til tribunerne. Løse heste og longering er tilladt med mere.
Prøveperiode for regelsættet gælder frem til ultimo marts. Derefter evalueres og der laves en
eventuel tilpasning
Regelsættet er godkendt af bestyrelse, daglig leder, rideskole leder, kontor
HRKs opdaterede Regler og Retningslinier træder i kraft d. 1. februar 2017. De bliver hængt
op ved ridehusene og kan også findes på www.holterideklub.dk - klubben - velkomstfolder og
sikkerhedsreglement.
Der finder man også en Tip en 13’er, som man kan bruge til at teste sin viden af de nye regler. Deltag i lodtrækningen om en god præmie ved at udfylde og aflevere den i postkassen
ved kontoret senest tirsdag 7/2
6.

Ridehusbunde
Stine Birk fortalte, at den nye bestyrelse har arbejdet med at se på bundforholdene i begge
ridehuse.
Der er nedsat et ridehusbundudvalg bestående af bestyrelsesmedlemmer og Lars T. Udvalget har indhentet konkrete tilbud på henholdsvis genopretning af den eksisterende bund samt
anlæg af en ny bund.
Udvalget har sammenlignet og udarbejdet 10 årige totaløkonomiske beregninger, for at se på
den samlede omkostning over tid til både anlæg af bunden, løbende vedligeholdelse af en
bund med mange heste igennem i vintermånederne, bortskaffelse samt anlæggelse af ny
bund igen i 10 års perioden.
Den eksisterende bund kan formentlig oprettes, men vil forventeligt kun holde 3 år yderligere,
da det er en træflisbund, der eksempelvis har kortere holdbarhed end en fiberbund. Såfremt
den eksisterende bund skal genoprettes kræver det endvidere yderligere løbende vedligeholdelse samt en udskiftning til en ny bund om ca. 3 år. Derudover er der usikkerhed omkring,
hvor stor en udgift en genopretning og det løbende vedligehold vil indebære for klubben,
hvornår genopretningen vil kunne udføres og om bunden vil kunne blive rigtig god.
Den samlede analyse viste, at den økonomisk mest fordelagtige løsning er at anlægge en ny
fiberbund.
Bestyrelsen var opmærksom på, at det kun var 14 måneder side, at den eksisterende bund
var etableret og ønskede at høre medlemmernes holdning til behovet for en ny bund og udgiften hertil.
Bestyrelsen oplyste, at der er tilsagn fra klubbens bank om finansiering af en ny bund og at
den efterfølgende betaling kan indeholdes i driftsbudgettet.
Det blev drøftet, at en udskiftning var nødvendig hurtigst muligt for så vidt muligt at sikre, at
hverken ryttere eller heste kommer til skade.

net

Side 3 af 4

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 17. NOVEMBER 2016

HRK

Endvidere blev det drøftet, at HRK skal afholde stævner i slutningen af februar og at disse
ikke ønskes aflyst, hvorfor det også af den årsag var væsentlig at få skiftet bunden hurtigt.
Alle de fremmødt tilsluttede sig, at bestyrelsen og Lars T arbejder videre med at indkøbe og
få anlagt en ny fiberbund hurtigst muligt og helst inden stævnet i slutningen af februar.
Bestyrelsen mindede om, at det er vigtigt at samle klatter, da det er for dyrt at lade være, idet
det indebærer større udgifter til vedligeholdelse. Se mere i de nye regler for færden i ridehusene.
Derudover mindede bestyrelsen medlemmerne om at ride forsigtigt og efter forholdene, til
bundene er skiftet.
7.

Eventuelt
Spørgsmål fra medlemmer
Vil boxleje stige på grund af køb af ny ridehusbund.
-Nej prisen vil ikke stige pga. køb af ridehusbunde
Kan der ikke gøres noget ved de store lastbiler. Der er børn og heste at tage hensyn til.
-Bestyrelsen har haft prøvet.
-Kommunalrepræsentant vil prøve at forhøre i kommunen.
Hegnet på broen over motorvejen.
-Tegninger af det nye hegn har været på hjemmesiden, hvor medlemmer kunne kommentere.
Vejdirektoratet vil ikke lave hegn af hele plader. Da de opfordrer til grafitti.
De hegn som bliver opsat er en god løsning.

Referent: Jeanne Madsen
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