
Mødedato: 27-11-2017 19:30 
Deltagere 

  

 
Dagsorden 
  
1. Opfølgning på sidste møde 
2. Mødedato for næste møde 
3. Status fra FU og huset generelt /Ida 
4. Status fra personalet /Ida 
5. Økonomi /Karina 
6. Rideskolen /Christian 
7. Status fra udvalg/grupper 
8. Andre emner 
  

Notes 
  
1. Opfølgning på sidste møde 
NA 
  
2. Mødedato for næste møde 
Mandag d. 8. januar 2018 kl 19.30 
  
3. Status fra FU og huset generelt /Ida 
Kort om stalden generelt 
  
4. Status fra personalet /Ida 
Christina Kolter stopper i HRK. 31/12 2017, Mgl. skriftlig bekræftelse 
Uopfordret ansøger har været her hele dagen (27nov) 
  
Lang debat om eventuel ny personalestruktur 
  
5. Økonomi /Karina 
Samlet set ser det igen rigtig fornuftigt ud : 

  Resultat før lån Resultat efter lån 



Regnskab jan-okt/budget nov-dec +365.000 +164.000 

Oprindeligt budget jan-dec +173.000 -32.000 

Forskel +192.000 +196.000 

Bemærk: Alt ovenstående er korrigeret for de 407.500 til ridehusbund, som vi forventede at finansiere 
med realkredit lånet. 
Vi ved jo nu, at det først kommer til at ske i 2018, så det korrekte billede for 2017 er: 

  Resultat før lån Resultat efter lån 

Regnskab jan-okt/budget nov-dec -43.000 -243.000 

Oprindeligt budget jan-dec -235.000 -439.000 

Forskel +192.000 +196.000 

  
Nogle store afvigelser i budgettet diskuteres 
Der mgl status på timeforbrug som aftalt afleveret. Lars/Monica rykkes 
  
Der kigges ligeledes på afvigelser i budgettet for rideskolen. Christian rykker CK 
 
6. Rideskolen /Christian 
Budget for det nye setup blev udleveret i et tekst dokument 
(Indført i Excelark af CK 28/11 og tilsendt Karina til FU-mødet af Christian 28/11). 
 
Debat om klager fra partrytter vedr. ny partordning fremsendt af Martin, der desværre ikke mødte op til 
mødet. 
Stine ringer til ham. 
Den vedtagne prøvetid (best.møde 14/9) på 6mdr består før ny evaluering af ændringerne foretages. 
Klager fra parterne etc.,  er ikke noget de til rideskolen tilknyttede best.medlemmer kan genkende, da 
alle de gentegnede partskontrakter er tegnede af de ”gamle” parter. 
Christina Kolter bedes følge op på de manglende indbetalinger fra parterne via klubmodul (Christian 
sørger for). Ligeledes følges der op på de nylejede ponyer fra LF. Hvorledes de fungerer i rideskolen. 
  
7. Status fra udvalg/grupper 
NA 
  
8. Andre emner 
Grundlejekontrakt 
Intet nyt siden sidst da kommunen igen har skudt behandling af vores ansøgning til 
Kommunalbestyrelsesmødet nu til medio dec. Vi vil blive informeret om udfaldet straks efter mødet. 
Forsinkelsen har medført, at vi ikke har kunnet opsige klubbens realkredit lån pr 31/10 som forventet 
trods forsikringer fra Rudersdal kommune om, at vores nye kontrakt forventes vedtaget uden 
indsigelser. 
 
 
Nye kommunal repræsentanter 
Annika og Buster får nye opgaver efter valget 



Vi får nye repræsentanter fra Socialdemokratiet og Liberal Alliance 
  
Medlemsmøde - Nytårskur 
Slut januar 
Efterfølgende aftalt til mandag 29. januar kl 18.30 
  
Nissevenner 
En privatrytter har taget initiativ, 27 tilmeldt 
  
Dressurunderviser 
Vi prøver at finde en dressurunderviser mere, da stedet traditionelt har haft to undervisere og der er 
efterspørgsel. 
Nete Sarsgaard vikarierer for Claus Toftgaard mens han er i USA (jan-feb) 
  
Akuthjælp i stalden 
Lars og Michael har hjulpet meget i stalden pga ferie og manglende personale 
Michael får en gave som tak 


