REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
DEN 2. JUNI 2014
HOLTE RIDE-KLUB
Deltagere:
Jeannette Haugaard
Claus B Johannessen
Line Bach
Susie Juhl
Randi Bartholi
Christoffer Reinhardt
Lise Schelde
Pusle Mune
Charlotte Brostrøm
Birgitte Aaslyng

(JH)
(CJ)
(LB)
(SJ)
(RB)
(CR)
(LS)
(PM)
(CB)
(BA)

Annika Ree

(AR)

Ikke deltaget:

Bestyrelsesmødetekst
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde, samt evt.
kommentarer til de anførte action punkter
2. Status på økonomien
3. Status på driften
4. Status stævner
5. Drøftelse af besvarelse af spørgsmål fra medlemsmødet
6. Eventuelt

Aktion

Ad 1 - Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Referatet godkendes uden bemærkninger.

Ad 2 – Status på økonomien.
Der foretages p.t. en budgetrevision som led i at få etableret en kassekredit
hos banken.
Indtægter passer og står mål med det, der forventes
Stævneindtægter har indtil nu været tkr. 275  hvilket må betragtes som
værende helt fantastisk.
Der er overskud på rideskolestævner og rideskolelejer tkr. 48 i forhold til
budget.
Der bruges for meget varme i lokalerne, budgetteret med tkr. 60 og vi har
pr. d.d. brugt tkr. 50. Det skal undersøges grundigt.
Vi holder nogenlunde budgettet, hvis man ser drift og vedligeholdelse
under et, men det betyder i praksis, at vores indtægter ligger over budget,
og vores udgifter også er højere end budgetteret
Der er p.t. et overskud på tkr. 150, hvilket skyldes indtægterne på stævner.
Claus og Jeanette har haft møde med vores bankmand, og han er blevet
vist rundt på hele ”bedriften”, og efterfølgende blev der afholdt et møde.
Banken kommer tilbage når vi har fremlagt et revideret budget. Det
forventes, at dette kan fremsendes i løbet af kort tid.
Klubmondulet fungerer godt i forhold til vores debitorer. Tkr. 35 er
udestående. De tkr. 7,5 er vi ved at få opkrævet og de tkr. 10 skal der
arbejdes med, resten skal afskrives.

Ad 3 – Status på drift
Foldene – der kommer seddel op om sommerfoldene. Det skal koste kr.
700 at have hesten på sommerfold.

Charlotte forventer, at vi kan åbne foldene i weekenden.
Nedvaskning af de gamle stalde skal planlægges til sommerferien.

Ad 4 – Status på stævner
Det fungerer godt, og sidste stævnerapport var ok, eneste påtale var vores
baner, der var meget våde.
Cornelia er valgt ind i distriktet som repræsentant for Holte.

Der er mulighed for at lave et aften klub springstævne, for at alle kan være
med, og Sussi og Lise vil se på mulige datoer.
Skoleheste og ponyerne havde et godt stævne.

Ad 5 – Drøftelse af besvarelse af spørgsmål fra medlemsmødet
Aftalt at der indkøbes koste, skovle, grebe og baljer.
Trailer skal navngives, så man kan se hvem, der har dem. Det skal koste
penge hvis man ikke selv flytter sin trailer ved stævner.
Fællesmail til bestyrelsen etableres.
Information om stævneindtægter efter hvert stævne vil fremover blive
offentliggjort.
Cafeen skal være åben om dagen, men skal være aflåst om natten pga
forsikringsdækning.

Ad 6 - Eventuelt
Hø hække – Charlotte har en brochurer og foreslog, at de enkelt heste
ejere selv køber en og sætter op i boksen såfremt de ønsker en sådan.
Pris pr. stk. ca. kr. 800-900.
Der gøres et forsøg med to bokse en halm og en spåner for at se hvordan
det virker, og om det er muligt at muge boksene.
Hjemmesiden skal opdateres.
Rideskolen har taget godt imod de nye tidsplaner, og det ser ud til at blive
ok. Udmelding til forældre skal ske inden sommerferien.

Referent: Birgitte Aaslyng

