
Referart af møde: 27/4
Tilstede: Maria Bjerg, Maria Ramsdahl, Elisabeth Hasselriis, Kirsten Foss, Rebecca Wright; Astrid
Leth og Bitten Vesterlund

Agenda: Bestyrelsen brugte Bitten’s breif som agenda. Referatet er struktureret efter punkterne i
agendaen, selvom mødet ikke helt holdt denne struktur.

Økonomi:

Budgetopfølgning ult. Marts. Her redegjorde Bitten for hvordan forskellen i tallene i kolonerne

er fremkommet. Summen fra jan til marts er de faktiske tal. Bittens udgave er den rette udgave og
forskellen skyldes ifølge Bitten bogføringstekniske forhold.

Likviditeten under pres: Vi har to store betalinger som er udskudt. Restbetaling for ridehusbunde
som blev udsat fra sidste år til dette år, samt 2X A-skat som er udsat pga. Corona.

Bestyrelsen efterspurgte likviditetsbudget, og Bitten nævnte følgende problemer ved at udarbejde
dette: Vi mangler oversigt over hvornår vi får kommunale tilskud som påvirker likviditeten.
Derudover ved man ikke præcist hvornår elevrefusion kommer. Vi kender ikke fremtidige tal for
boks- og rideskole indtægter.
Bitten nævnte at likviditetsproblemer klares med bevilliget overtræk indtil videre indtil udgangen
af maj.

Bitten arbejder på et budget til banken, som kan give et billede af, hvor vi står. Når Bitten for
tilskudsregnskab på plads ultimo maj, kan vi forvente et bedre overblik over, hvordan likvidteten
er i klubben. Tilskud på 205.000kr kræver at regnskabet er underskrevet og godkendt på
generalforsamlingen. Da GF er udskudt, har Bitten talt med kommunen, og vi har fået dispensation
til at sende vores regnskab ind før godkendelsen på GF.

Forslag fra Maria R: Vi kan forbedre likviditeten ved at sikre at flest mulig indbetalinger (fx
indbetaling for boksleje) sker første bankdag. Måske skal klubben også kræve at alle/flest mulige
bruger Dankort i stedet for MasterCard.

Beslutning:
Bestyrelsen SKAL skynde sig at skrive regnskabet under (hvilket hovedparten gjorde efter mødet) –

Vi skal se på de projekter vi har besluttet- hvad kan udskydes (vi har ikke besluttet hvornår, og af
hvem dette skal gennemføres).

Bitten skal undersøge fondsmuligheder for støtte til at gennemføre så mange som muligt af de
projekter, som bestyrelsen tidligere har besluttet (vi nåede på mødet ikke at gennemgå listen med
projekter. Der er heller ikke besluttet en dato for hvornår Bittens opgave skal være gennemført).



Bestyrelsen ønsker også en gennemgang af hvilke projekter, der er egnet til fondsstøtte. For
eksempel nævnte Astid Fog fonden, hvor vi kan søge om støtte til materialer til arbejder vi selv
kan udføre, men dette kræver, at der er projekter, hvor medlemmerne/ansatte selv står for
arbejdet. Bitten bør komme med forslag til match af projekter med fonds (dato for
gennemførelsen af denne opgave er ikke besluttet).

Bitten vil søge flere fonde og give bestyrelsen oplysninger om, hvad der er søgt til og hos hvem.

Andre diskuterede emner omkring likviditetsproblemer/økonomi:

Astrid ønskede at vide, hvilke ikke-budgetterede omkostninger der har været første kvartal på
staldpersonalet. Bitten oplyste, at der var 25 timer afsat til stævnet, 7 timer overarbejde med
isolationsboks og Ques isolering.

Astrid rejste spørgsmål om stævnerelateret timer. Bitten oplyste at Monica og Bitten ikke har
nogen allokerede timer til stævner. Bitten: der er sat en ekstra person til stævnet.
Astrid mener at arbejdstimer, der er brugt på stævner, bør ligge indenfor daglige opgaver, men
Bitten siger, at det er ikke den slags ekstra tid til stævner. Astrid mener, at ikke alle de timer, der
er brugt ekstra på stævner, reelt henhøre under stævne udgifter, idet nogle af aktiviteterne
alligevel skulle laves. Bitten siger, at der er skåret i timer, så der er ikke ekstra tid til grundig
rengøring etc.

Yderligere omkostninger til stævne er de 30.000kr. som det koster at afholde 3 stævner på lørdage
hvor prisen på rideskoleholdene reduceres.

Beslutning: Bestyrelsen vil overveje ændringer i den måde, hvorpå kunderne i rideskolen
kompenseres for tabte ydelser i forbindelse med afholdelse af stævner. (Der var ingen
beslutninger om hvordan dette skal gribes an).

Personale:
Rikke har sagt op, da hun er kommet ind på veterinærsygeplejerskestudiet og Amalie er færdig som
hestemanager.

Bitten oplyste, at vi kun kan have to elever som hestemanager af praktiske årsager. Vi burde ud fra
et elevperspektiv have en berider, men Monica kan træde i stedet qua hendes uddannelse.
Dan går på pension.

Beslutning: Bestyrelsen indstiller til at Dan bliver æresmedlem. Bestyrelsen finder en gave til Dan.

Rideskolen:

Bitten oplyste at de 97 ventelistepladser ikke nødvendigvis er 97 personer.



Bitten oplyste også, at der til heste-begynderhold står der 20 på ventelisten- men vi tjener ikke på
rideskolen, og voksne ryttere trækker ned i tilskud. Det er svært at finde egnede heste, og de er
dyrere at have i drift.

Beslutning: køb en lille hest: 1.50- 1.55 høj hest pris 35.000 kr.

Beslutning: Kirsten inviterer Nicola til at komme på næste regulære møde og præsentere sine
planer og budgetter for rideskolen, og herunder give en redegørelse for, hvor meget aktivitet skal
der være i rideskolen, for at den kan løbe rundt, og om der er mulighed for ekstra indtjening.

Driften:

Bitten gav en redegørelse for belægningen på boksene

HRK råder over 70 alm heste bokse +2 (i rideskolestalden) samt 13 udebokse.

Rideskolestalden 11 heste bokse, 11 ponybokse.

Bitten mener ikke, at der er nogen gennemgående årsager til at pensionærer flytter bortset for at
HRK mangler dagsfold og at størrelsen betyder øget risiko for karantæne.

Der var en generel diskussion af muligheder for at reklamer for de faciliteter, vi har på Holte, og at
vi bør nævne muligheden for at få en boks her. Derudover blev det nævnt at vi trænger til:
Arrangementer med heste;
Hygge aktiviteter
Maria R. ønsker en aktivitetskalender for et kvartal.

Beslutning:
Nævn på vores hjemmeside at der er ledige bokse. Gør det klart, hvilke serviceydelser man får på
Holte -på hjemmesiden under rubrikken: her er ledige bokse. Særlige faciliteter er for eksempel
adgang til skoven, diversiteten i klubben, to ridehuse, den undervisning vi har (hvem skal gøre
dette?).

Kirsten laver udkast til spørgeskema til dem, der flytter om årsagen til at de flytter

Bestyrelsen holder et medlemsmøde, hvor vi ønsker medlemmernes input til, hvordan vi kan gøre
Holte til et endnu bedre sted at være

Undervisere:
Beslutning: Hvis Bjarne er villig til at komme her for vores ryttere, så vil vi takke ja til det, men vi
kan ikke tilbyde at vores administrative personale sikrer, at der er min. 5 ryttere fra HRK hver
gang.

Diverse:



JH revision: indstilles som ny revisor - bestyrelsen siger ok

Beslutning: udskyde Generalforsamling til 15 juni.


