Bestyrelsesmøde
Mødedato

5/10/2021

Møde nr.

Mødetid

19:00

Mødested

HRK cafe

Afbud: Beccy, Kirsten og Thomas

#

Dagsorden
1) Godkendelse af referat fra forrige BM (Kirsten sørger for (igennem
kontoret) at referat kommer op på hjemmesiden)
2) Kort orientering fra Maria R
a. Ansættelse af Michael som økonomi- og driftsansvarlig
b. Samtaler med undervisere (Der er snakket med Sabrina og
Andreas, mangler samtale med Nete)
c. Stilcup kontrakten
3) Kort redegørelse fra bestyrelsesmedlemmer i diverse udvalg
a. Sponsorskilte Dorthe er ved at danne sig et overblik over
sponsorskilte i ridehus og på hjemmesiden.

3

Økonomi
Generelt:
-

Vores økonomi er stadig stram, så vi skal være meget opmærksomme på
vores lejere og betalere (Michaels ansvar)
Der skal kigges på vores betalingsbetingelser angående både
pensionærer, driftsaftaler mv.

Leje af cafe
Maria R foreslår en differentieret pris for medlemmer og ikke medlemmer på
henholdsvis 1000kr or 4000kr
Hun foreslår også et depositum på 2500kr., som betales tilbage, når lokalet er
modtaget i god stand og uden ødelæggelser
Der skal laves en kontrakt for udlejning, ift. fx erstatning, og ingen adgang i
staldene.
Forslag til beslutning:
Pris for medlemmer inkl. tidligere ansatte) kr.1000. Pris for ikke medlemmer kr.
4000
Depositum: kr. 2500
Cafeudvalget står for inspektion af cafeen før og efter arrangement

Forsikringer
Thomas gennemgår vores forsikringer, er vi dækket/dobbeltdækket?
Forslag til beslutning:
A) Undersøge om lejekontrakterne indeholder klausuler om påkrævet
ansvarsforsikring
B) Undersøge mulighederne for at tegne en erhvervsansvarsforsikring

Lejligheden og lejekontrakten
Opfølgning: På et BM besluttede vi at ”Kontrakten skal justeres, således at der
kommer et tillæg med lejers ansvar for vedligeholdelse og stand samt
muligheder for huslejestigning i leje perioden. Derudover vil vi forlænge lejers
opsigelsesvarsel, så det bliver pr. 20 i måneden og en måned frem”. Maria og
Nicola ville arbejde videremed disse tiltag. Er disse tiltag blevet implementeret?
Maria B taler med Nicola
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Personale
Ny næstformand
Beccy ønsker at stoppe som medlem af bestyrelsen da hun flytter fra Danmark.
Bestyrelsen skal finde en ny næstformand
Anerkendelse af hjælp i forbindelse med daglig leders pludselige opsigelse:
Beslutning: Ariane vil få en gave for hendes frivillige arbejde på kontoret.
Opdatering af personale og bestyrelse på hjemmesiden
Opfølgning: Ved sidste BM havde vi dette som punkt, men der blev ikke truffet
beslutning.
Forslag til beslutning: Dette kan være en af opgaverne til Michael.
Beslutning: Det er Michaels ansvar
Hjemmeside: Opdateres af Michael, der spørges Mette om hun vil printe hele
hjemmesiden.
Opdatering af personale håndbog
Pensionær har d. 9/9 sendt en længere mail med forslag til rettelser i
personalehåndbogen.
Forslag til beslutning: En eller flere fra bestyrelsen påtager sig opgaven med at
komme med forslag til revision af personalehåndbogen.
(ps: Kirsten melder sig gerne til dette)
Beslutning: Kirsten gennemgår og kommer med oplæg til opdateret version
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Rideskolen
Prisregulering på rideskolen
Orientering: Maria R har talt med Nicola omkring prisregulering af rideskolen.
Nicola ønsker at varsle ændringerne i priser primo november. Beccy påtager sig
opgaven at sparre med Nicola om de nye priser.

Booking af det store ridehus til rideskolens julestævne
Rideskolen vil gerne have lov at booke det store ridehus til julestævne fredag d.
17. december fra 14:30 til 20:00 og d. 18. december fra 9:00 – 14:00
Beslutning: Dette er der opbakning til i bestyrelsen, det skal blot varsles i god
tid.
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Drift

Staldgang
Dorthe har bedt om at få Staldgangen på agendaen
- Klargøring fra Monica om hvad der må hænge på bokse
- Der skal være pænt og ryddet
Folde
Folde er blevet nævnt som orienteringspunkt af Christel i mail
-

Mht. folde skal der vedligeholdes hvert år imellem græsfoldene.
Beslutning: Christel, Monica og Michael holder møde vedr. brug af
foldene. Der skal sikres bedre indgræsningsmuligheder.

Arbejdsdag:
-

Helene udsender opgaveliste efter møde, og får liste med heste af
Monica.

Orientering omkring foder:
Monica har regnet på udgifterne til foder, og det ser ud til, at der er mulighed for
besparelser.
Beslutning: Der tages kontakt med vores nuværende leverandør, hvor de får at
vide, at vi har fået et bedre tilbud. Monica sparrer med Michael.

Stævner
Astrid har bedt om at få stævner som punkt på dagsorden
Vores forstærker er repareret, så det er ikke nødvendigt at købe nyt anlæg.
Holte bliver shinet op inden stævne den kommende weekend.
StilCup ligger i sidste weekend i oktober, her har vi ikke noget administrativt
ansvar, idet faciliteterne lejes af AJ Showjumping, og de sørger for alt selv.

Springstævne slut november
Der søges flere stævner i 2022
Kirsten har bedt om at få koordination mellem stævne og cafe udvalg på
dagsorden. Cafeudvalget har brugt for at vide, hvor mange tilmeldte der er til
stævnerne så hurtigt som muligt
Ovenstående tages udenom bestyrelsesmødet.
Forslag til beslutning: Stævneudvalget giver besked til cafeudvalget, så snart de
har rimelig klarhed over tilmeldingerne til stævner.

Orientering om sponsorspring og middag 20/10 – er på aktivitetskalender
(hvad går overskuddet til?)
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Vedligehold mv.
Helene melder ud om arbejdsdag.
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Undervisere
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Diverse
Klubtøj:
Den nuværende platform lukker 1. januar 2022. Der er desværre ikke mulihed
for at flytte eller kopiere noget til evt. ny platform.
Beslutning:
Vi beder Michael tage kontakt til Peter Holm hos House of T-shirts
Clinics
Orientering fra aktivitetsudvalget
Orientering om beslutningsgangen vedrørende Clinics med Stephan Hrynczuk
Lykke Greve (advokat) som gerne vil fortælle om den nye hestelov ift. køb og
salg af heste.
Brugerbetaling?
Skabe
Orientering fra Dorthe angående udnyttelsen af ledige skabe i dame/herre
garderoben.
Facebook gruppe og hjemmesiden
Dorthe har bedt om at få sat oprydning/opdatering af hjemmesiden på
dagsorden.



Opfølgning: Ved sidste BM havde Nicola har gennemgået vores lukkede
facebook gruppe og konstateret, at der er fraflyttede medlemmer etc. i gruppen.
Vi besluttede at Nicola og Maria R ville se på dette.
Giftige planter
Opfølgning: Ved sidste BM besluttede vi, at aktivitetsudvalget organiserede en
aktivitetsdag for at komme giftige planter til livs og specifikt Vild pastinak og
brandbæger på foldene.
Referater
Hvem lægger referater ud på hjemmesiden? Godkendte referater sendes til
Kontormailen, og Michael lægger det på hjemmesiden.

