Referat af møde 6/7 2021
Tilstede: Maria R. Maria B. Christel, Dorthe, Thomas; Kirsten, Helene. Afbud: Beccy og Astrid
Derudover var Mette Poulsen fra kommunen tilstede det meste af mødet
1) Referatet fra forrige møde (7/6) godkendt
2) Nyt fra formanden og redegørelse fra udvalg:
Al overdragelsen fra daglig leder er nu gennemført. Vi har adgang til banken etc.
Kort redegørelse fra udvalg
Festudvalget :Maria R: plan om at have et arrangement hver måned som giver bare et lille
overskud. Alle disse aktiviteter vil i første omgang fremgå af klubbens aktivitetsskalender, som
vedligeholdes af Dorthe
Junior udvalget: Helene har talt med nogle juniorer og vil sammenkalde flere juniorer til udvalget.
Fondsudvalget: Thomas, Christel og Annemarie Kruse har fået den prioriteret liste over
investeringer fra Monica. Udvalget vil arbejde videre med at finde egnede poster på listen med
matchende fonde, som vi kan søge.
Udvalget vil midt august søge genstartspulje om støtte til rideskoleheste
3) Økonomi:
Orientering: Vi fik budgetopfølgningen gennemgået af Maria B samt likviditetstræk vedrørende
lønnen for resten af 2021.
Til diskussion: ændring i regnskabsrapportering og udarbejdelse af forslag til selvstændigt budget
for rideskolen.
Beslutning Maria B. ønsker at vi ændrer vores bogføring, således at vi bogfører på fakturadato
fremfor på betalingsdag. Dette vil vi gøre fra det nye regnskabsår.
Beslutning: Maria B vil også sørge for at revisoren laver regnskabet således at det mere præcist
afspejler indtægter og omkostninger for rideskole og pensionærer.
Beslutning: Selvstændigt budget for rideskolen: Nicola ønsker et budget så hun kan følge op på
sine aktiviteter. Denne beslutning afventer Nicolas svar.
4) Personale

Beslutning: Kirsten Young som er vores bogholder har sagt op fra 31/7. Vi afventer afklaring om
hvorledes bogføringsopgaverne fremtidigt skal varetages.
Diskussion: Hvad er opgaver og profil for en daglig leder? Og hvor mange timer skal stillingen
indeholde? Maria R gav bestyrelsen en kort gennemgang af, hvilke opgaver Nicola og Monica
mente stillingen indeholder.
Beslutning: Christel vil lave et oplæg til stillingsopslag til gennemgang på næste bestyrelsesmøde
5) Rideskole:
Orientering: Der er en mulig køber på en rideskolehest
Beslutning: Hesten kan sælges omkring årsskiftet, når vi har en afløser for den.
6) Drift:
Orientering: Der er mange bokse ledige pt.
Beslutning: Bestyrelsen vil diskutere tiltag til at forbedre belægningsprocenten på et fremtidigt
bestyrelsesmøde.
7)

Vedligeholdelse

Orientering: Brandskabene skal udskiftes inden udgangen af 2021, og HRK har fået tilsagn om at
halvdelen af beløbet dækkes af Folkeoplysningsudvalget (56.873 kr.), mens vi selv skal finde
pengene til den anden halvdel. Vi er dog presset på likviditeten de næste måneder
Beslutning: Vi får lavet brandskabene, idet der ikke er alternativ til udskiftning asap.
Orientering: Bunden på springbanen skal repareres jf. springtræner
Beslutning: Maria R taler med Monica om bundene på springbanen.
8) Undervisere:
Beslutning: På næste bestyrelsesmøde vil vi diskutere at invitere vores undervisere til et møde
med bestyrelsesmedlemmer efter sommerferien med henblik på at få vores undervisere til at
profilere Holte bedre og høre om deres kapacitet.
9) Diverse
Orientering: Thomas fortalte at diverse løsninger til fælles drev mellem kontoret og bestyrelsen vil
koste min. 200-300kr pr person/måned. Da det pt. vil blive en ekstraomkostning for klubben, vil vi
udskyde denne beslutning til senere bestyrelsesmøde.

Beslutning: sæt computere og fælles drev på listen over det, vi søger fonde til.
Orientering: Hø og Wrap: Vi undersøger pt. tilbud både fra eksisterende leverandør og ny.

