REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
DEN 17. NOVEMBER 2014
HOLTE RIDE-KLUB
Deltagere:
Jeannette Haugaard
(JH)
Claus B Johannessen
(CJ)
Line Bach
(LB)
Lise Schelde
(LS)
Susanne Holm
(SH)
Birgitte Aaslyng
(BA)
Christoffer Reinhardt, kommunens repræsentant (CR)

OFFICIELT

Ikke deltaget:
Annika Ree, kommunens repræsentant
Randi Bartholin
(RB)
Susie Juhl
(SJ)

(AR)

Bestyrelsesmødetekst

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde, samt evt. kommentarer
til de anførte action punkter

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Status på økonomien
Status på driften
Status på rideskolen
Status på administrationen
Status stævner
Status på ombygning af staldene
Indkaldelse til generalforsamling og evt. vedtægtsændringer
Eventuelt

Aktion

Ad 1 - Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Referatet godkendes uden bemærkninger.
Ad 2 – Status på økonomien.
Springstævnet, der lige er afholdt, har givet kr. 63.000 i overskud hvilket gør, at
stævner igen bidrager positivt til økonomien. Det er vigtigt at kommunikere til medlemmerne, hvor stor en betydning vores stævner har for at kunne opretholde det
høje service niveau, som vi trods alt har på Holte.
Ud over færdiggørelsen af staldene, forventes der ikke andre store udgifter i år.

Ad 3 – Status på drift
Der er flyttet 4 poloheste ind, og de har fået nogle tider i det lille ridehus, hvor de
kan øve sig med bolde. Polorytterne har mulighed for at benytte ridehusene på lige
fod med øvrige medlemmer til almindelig ridning uden bold og kølle.
Når ombygningen er færdig, forventer vi kun at have 3-4 bokse, som ikke er besat.
Undervisningen er booket godt op hos de faste undervisere.
Der har været rejst spørgsmål om reglerne vedr. aflysning af aftalt undervisning.
Det er bestyrelsens opfattelse, at underviserne selv må udarbejde fælles regler for
hvornår, der skal meldes fra til undervisning for at undgå betaling.

Ad 4 – Status på rideskolen
Det fungere fint, og vi har ingen syge heste. Der er booket pænt op på holdene.

Ad 5 – Status på administrationen
Det kører fortsat fint, og Git klare både bogføring, medlemmer, tilskudsregler og
yder en fantastisk service.

Ad 6 – Status på stævner
Vores springstævne er forløbet helt fantastisk, og vi har fået mange positive tilkendegivelser fra deltager, official og tilskuer.
Susi og Lise trækker et meget stort læs i forbindelse med både planlægning og
afvikling af alle de stævner, som afholdes på Holte, og de skal have en stor tak for

dette arbejde, for uden stævnerne vil det ikke være muligt at få driften til at hænge
sammen.
Vi har fået følgende stævneterminer tildelt:






13. og 14.12.2014 C-stævne i dressur - Hest
17. og 18.01.2015 C-stævne i spring - Hest
07. og 08.02.2015 C-stævne i dressur med 1. runde af Københavnsmesterskaberne – Hest og pony
27. og 28.02.2015 C-stævne i spring – Hest
20. og 21.03.2015 1. kval. Bundgaard Byg Dressur - Hest

Derudover afholdes der klubmesterskaber den 28. december 2014.
Der håbes på rigtig stor opbakning fra medlemmerne til afvikling af stævnerne.
Jeannette og Charlotte har budt ind på et udendørs ponydressur landsstævne i juni
måned.
Jeanette, Susanne og Charlotte vil bede ponymødrene om deres opbakning til planlægning og afvikling af stævnet. Samt selvfølgelige alle os andre.

Ad 7 – Status på opbygning af staldene
Ombygningen af staldene køre som det skal. Blå stald forventes færdig inden jul,
men der kan mangle mindre ting. Hestene kan dog flyttes ind efterhånden som boksene bliver færdige.
Ad 8 – Generalforsamling og evt. vedtægtsændringer
Inden 15. januar skal medlemmerne og bestyrelsen give besked om hvem, der stiller op til bestyrelsen, og der skal indgives punkter til behandling på den ordinære
generalforsamling.

Ad 9 – Eventuelt
Der er l medlemsmøde den 24. november. Bestyrelsen deltager sammen med
Charlotte Brostrøm og Anne Bach.
Næste bestyrelsesmøde planlægges til den torsdag den 08.01.2015 – kl. 19.00.

Referent:
Birgitte Aaslyng

