Agenda
Dato: 09/02/2022
Sted: HRK-kontor

Bestyrelsesmøde
Afbud: Mette P, Christel

Referat skrevet med kursiv – Personer er nævnt med initialer i referatet (DS – Dorte, MAA –
Monica, MW – Michael, NB – Nicola, MR – Maria R, MB – Maria B, CS – Christel, CL – Cille, CP –
Camilla, KF – Kirsten)
Punkter:
1

Formandens beretning





2

Indkaldelse til Generalforsamling
o GF 22. marts 2022
o Kandidater og punkter sendes til kontoret@holte-rideklub.dk
o Sendes ud 21 dage før
o Astrid tager fat i Peter Schäfer ang. dirigent
’Året der gik’ – input fra bestyrelsen til formandens beretning
Medlemsmøde 10. marts 2022 kl. 18.30
o Best. laver dagsorden og Michael sender ud
 Ridehusregler
 Mød Michael
 Udvalg
 Frivillige hænder
 Vedligehold
 Madmuttertjans 1 gang om måneden?
 (Folde)
 Evt.

Klubbens økonomi






Afslutning 2021 regnskab
o Lukket fra bogfører og sendt til revisor
o Pt. underskud på 380tkr
o Rideskolehest overføres til 2021 i stedet for 2022 – 320tkr.
Saldobalance for januar 2022
o +492tkr
o Tilskud i januar 218tkr
o Reelt på 150tkr mere end 2021 – samme tidspunkt sidste år
o Bogført elevrefusion to gange
o Tidl. Pensionær sendt til inkasso
o Foder- og hø deles ud på rideskolen.
Vedtægter og nyt medlemskab
o – bliver liggende pt.

3

Beretning fra udvalg
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Udvalg:
o Stævneudvalg
 Rekruttering af medlemmer til stævneudvalget
 Opslag via. FB
 KBH-mesterskab 26. - 27. marts 2022
 Springstævne
 Indendørs spring 1. - 3. april
 Udendørs spring 10. - 12. juni
o Festudvalg
 Dato til middag i april
 Sommerfest med auktion
 Sponsorspring
o Cafeudvalg
 Kaffe, kage, snacks og sodavand til GF og medlemsmøde
 Anette (rideskole - ko), Nicole (mor til Esmeralda/Eleanor), Henriette
Flügge?
 Catrine Kledal undersøger mht. køkken i caféen fra HTH
o Aktivitetsudvalg
 Velkomstpjece – Dorthe – Se bilag 1
 CL sender nyt logo til DS
o Fondsudvalg
 Ikke afholdt nyt møde endnu. Rekrutteret 2 ekstra medlemmer, så
udvalget tæller 4 stk.
 DRF afholder online seminar om fondsansøgning, som der meldes til.
o Juniorudvalg
 CL optaget LK som medlem
 CL og LK arrangerer en junior aften – CL laver opslag
 F.eks. en lørdag fra kl. 18.00 – 21.00 – PT. 19. marts
o MR og CP deltager og hjælper
o 75 kr. pr. deltager
o CL tjekker op på kæpheste

Personale
Monica er gravid – termin ca. 1. juli
 Personale:
o Tre nye ansatte – Marie og Maria, Bianca startet i mandags
o Pernille stopper 1. marts – Anne stoppet i februar
o Louise fraflytter lejligheden 1. april
o M og N snak med elev (L)
 Mulighedserklæring
o M sygemeldt (deltid)
o M skal komme med forslag til jobannonce – hurtigst muligt
o Møde med Michael uge 7

5

Rideskolen
o

6

Drift
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Café lejet ud 25. februar til Nastasja
DS har oprettet en mail skabe@holte-rideklub.dk
o Fremadrettet skal alle skabe bookes via. den mail

Vedligehold
 Mail fra Nicola:
o Overvejelser omkring løse heste i det lille ridehus? Det belaster hårdt på bunden
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Kommende møde med NB
 Plan for vinterferie
 Plan for nye heste
 Kig på fremtidig plan for heste/ponyer

– evt. holde en pause med det?
 Pt. ikke muligt at fjerne løse heste omkring det lille ridehus
o Indkøb af hovslagsskraber?
o NB tager den med MW, så det kommer med i plan for vedligehold
o KF svarer NB på mail
Arbejdsdag – Cille
o CL finder en dato og melder ud på FB og på nyhedsmail
o Budget fra MW og plan fra MAA.
MW – arbejder videre med en revideret plan ang. vedligehold
o Afretning af bund inden dressurstævne
o Rengøring af indendørsfaciliteter og udendørsfaciliteterne – MW kigger på evt. en
deltidsansat

Underviser
 Henvendelse fra Stine Birk (SB):

Mulighed for at Claus Toftegaard kan komme tilbage?
SB vil gerne stå for koordineringen
Forslag om han kan komme hver 2. – 3. uge så vidt muligt udenfor ’rush hour’?
Mulighed for hver 2. eller 3. tirsdag ml. kl. 15.00 – 18.00 eller lørdag eftermiddag
kl. 15.00 – 18.00
o Skal give besked via FB
o Fakturering via klubben med gebyr på 20kr. pr. rytter for brug af faciliteter
o DS svarer Stine Birk
Kursus med Mette – MFJ dressage – Se bilag 4
o Vi har lige haft uden den store succes/deltagelse
o DS svarer MFJ dressage
o
o
o
o



9

Diverse

Der mangler forsat billeder og beskrivelser af bestyrelsesmedlemmer på Facebook/ hjemmeside
Listen over de af os der har et hængeparti her
Vil I venligst sende en kort beskrivelse af jer selv samt et billede, som vi kan lægge på hjemmesiden 😊






Astrid mgl. tekst
Maria Bjerg mgl. tekst
Kirsten Foss mgl. billede og tekst
Camilla Petersen mgl. billede og tekst
Michael Weisbjerg mgl. Billede og tekst

