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1. Velkommen til nye medlemmer 
Der blev budt velkommen til Mette, som er kommunens repræsentant, Mette bor i Nærum og er 1. 
suppleant for Socialdemokratiet. 
 
De øvrige medlemmer præsenterede sig. 
 

2. Opfølgning på sidste møde og øvrige punkter 
 
Underviser 
Nete fortsætter vikariatet fra Claus Toftgaard. 
 
Partordning 
Drøftelse af partordning. Det besluttes endnu engang at give det en forsøgsordning frem til foråret.  Alm 
diskussion af henvendelse fra bestyrelsesmedlem fra 4. og 8. januar. 
 



Christian oplyste, at der i øvrigt var afsat 1 time til staldpersonale, som skulle tilsikre, at heste der går på 
hold i weekenden enten kommer på fold eller lukkes ind i ridehuset. 
 
Rideskole  
Christian følger op på nye ponyer/heste fra LF. 
Det oplystes, at LF er død. Der er pt. ikke klarhed over hvem der håndterer boet, men der er foretaget 
en orientering til Politiet. Ida orienterer Git om, at mail også skal sendes til skifteretten i Frederikssund 
(eller – afdøde boede i Skibby). 
 
Christian har hørt, at den eksisterende drift muligvis skal afvikles, hvorfor Lars og Katrine undersøger 
mulighederne for køb af de manglende heste. 
 
Christian følger op på manglende indbetalinger fra parter. Katrine tager stafetten, herunder partudleje 
af lejede ponyer. 
 

3. Mødedato for næste møde 
Medlemsmøde planlægning gennemføres pr. mail da det ikke er muligt at finde mødedato inden 
medlemsmødet. 
 
Næste bestyrelsesmøde er tirsdag 6. februar kl 19.00 
  

4. Status fra FU og huset generelt /Ida 
Lejligheden 
Der orienteredes om drøftelserne omkring genudlejning af lejligheden, samt flyttesyn i forbindelse med 
fraflytning. 
 
Lars har bolden på muligheder for udlejning.  Lars og Martin udarbejder den endelige lejekontrakt. Ida 
spørger til medarbejdere. 
 
Årsplan 
FU  Stine, Maj Bjerre og Karina  har lavet udkast til årsplan, som er sendt til Git og Lars,Maj som . Både 
Git og Maj har taget vel imod udkastet og lovet yderligere input til årsplanen og Maj har tilbudt at 
facilitere den videre udvikling. 
 
Sommerfold 
Der er 75 pensionærer + rideskoleheste på foldordning. HRK har om sommeren fået tilladelse til 
udnyttelse af engarealet bag HRK's 6 folde. 
 
HRK har som udgangspunkt brugsret til engarealet juli, august og september, men det har kun været 
tilbudt i juli og august. I 2017 blev folde lukket medio august pga slid på græs. Der skal findes løsning på 
problemet. 
 
Henset til, at der er flere heste på HRK end sidste år, har Ida undersøgt mulighederne for yderligere 
sommerfold. Ida har haft dialog med nærliggende ridested, som tidligere har haft pensionærer med 
heste på deres arealer. Dette kunne være et alternativ til fx rideskolehestene eller pensionærer, 
herunder måske med mulighed for hel eller delvis tilsyn og pasning. Ida følger op på mulighederne. 
  
 



5. Status fra personalet /Ida 
Der er kommet nye rideskoleleder, Katrine. Der er stor glæde Katrine har valgt at takke ja og der er store 
forventninger til det fremtidige samarbejde. Katrine er ansat til 16 timer ugentligt, hvoraf kun 6 er 
administrative og 10 er undervisningstimer. Katrine har tidligere været beriderelev på Holte. 
 
Vores to elever – Amalie og Sandra skal tilbage på skole. Konklusionen har været, at det har været en 
god ordning personalemæssigt. Økonomisk har det ikke været fuld ud tilfredsstillende, idet en elev var 
over 25 år, hvorfor besparelsen ikke har været som forventet. 
 
Bestyrelsen er blevet kontaktet af en socialforvaltning omkring ansættelse af en kandidat med 
løntilskud. Kandidaten er 19 år og lyder egent til jobbet. Tilbuddet overvejes. 
Der har været drøftelser omkring ansættelse af udenlandske landbrugselever, men der har pt. ikke 
været egnede kandidater. 
 
Der er tegnet en medarbejdersygeforsikring, som kompenserer for sygdom ud over 1. dag. Økonomien 
overvejes. 
 
 

6.  Økonomi /Karina 
Karina orienterede om økonomi. Resultatet for 2017 udviser et underskud på DKK 264.000, efter afdrag 
på lån, hvilket er væsentligt bedre end forventet. Det bemærkes, at der i året har været en række 
ekstraordinære omkostninger, herunder til etablering af ny ridehusbund til 407.000 kr, ligesom der ikke 
har kunnet afholdes stævner grundet den gamle ridehusbund.[KB2] 
 
Der har gennem 2017 været lagt et omfattende arbejde fra FU, som har arbejdet på at gennemgå tal og 
økonomi, således der nu er overblik over hvor omkostninger og indtægter kan henføres til og fra.  
 
Medarbejderomkostninger er klart blandt de største poster og der har derfor været erlagt et 
omfattende arbejde med klarlæggelse af tidsforbrug på arbejdsopgaver. Dette har udmøntet sig i en 
nøje specifikation af opgaver og tidsforbrug på medarbejdere, som kan danne grundlag for det 
fremtidige budgetarbejde. Arbejdet er lavet i samarbejde med Monica og Lars som og Lars og Karina vil 
løbende skal være med til at ajourføre og verificere tallene til FU (Karina). 
 
Budget 2018 blev herefter gennemgået. Der forventes et budgetteret overskud på ca. DKK 200.000 efter 
lån og ca. DKK 380.000 før lån. Det bemærkes, at det budgetterede overskud er øremærket til den 
fastlagte vedligeholdelsesplan. 
 

7. Lejekontrakt 
Den endelige lejekontrakt med kommunen er endelig kommet på plads. Lejekontrakten blev 
underskrevet af den samlede bestyrelse. Ida sikrer fremsendelse til kommunen. 
 

8. Kommende medlemsmøde januar 2018 
Indhold til medlemsmødet blev gennemgået. 
 
Medlemsmødet er planlagt til en 29. januar, kl. 18:30. 
 
Hermed til gennemgang. Det er nødvendigt at holde et møde med forberedelse. Ida supplerer: 
 



I. Året der er gået – Sportsligt (Lars) 
II. Året der er gået   

III. Der skal ikke drøftes regnskab og budget mere dybdegående, men orienteres om den positive 
udvikling. Selve gennemgangen i detaljer vil ske på generalforsamlingen 

IV. Foldordning og foldydelser  
IV.V. Varsling af ændret sSommergræsordning og tillægsydelser  
V.VI. Brandsikkerhed 

VI.VII. Beredskabsplan 
VII.VIII. Punkter fra medlemmer: Regler og retningslinjer (Medlem præsenterer tanker) 
VIII.IX. Punkter fra medlemmer: Videoovervågning 

 
9. Status fra udvalg/grupper 

Lån 
Stine orienterede om status for nyt lån. Der har været foretaget undersøgelser af flere alternative 
finansieringsmuligheder. 
 
FU eksekverer opsigelse/optagelse. 
  
Rideskoleudvalg 
Randi Bartholin[KB3] og Martin indtræder i rideskoleudvalget. Christian udtræder 
 
 
8. Andre emner 
Generalforsamling 
Der var foreslået torsdag den 13. marts kl. 19. Forslaget blev vedtaget. 
 
Indkaldelse skal udsendes senest 21. dag før generalforsamlingen. 
 
Kursus 
Git har spurgt til mulighederne kom Trec kursus. 
 
Alle i bestyrelsen vil meget gerne støtte op om mulighederne, men henset til presset på ridehuset, samt 
rideskole om søndagen vil det være nødvendigt at lægge kurset i sommeren, hvor det kan afholdes på 
udendørsfaciliteterne. 


