
 

 

 

Bestyrelsesmøde – referat         

 

 

 

 

 

# Dagsorden  

 

  

1.  Godkendelse af sidste referat – godkendt 

 

  

2.  Nyt fra formanden 

Nyt fra stævneudvalget/opfølgning på hvilke stævner vi skal afholde 2020/2021”: 

 

• Vi har dressurstævne næste weekend (Aflyst) 

Der er søgt tre stævner næste år 

• dressurstævne i april 

• dato for springstævnet i 1. kvartal under udarbejdelse 

• landsstævne i november med 1. afdeling af Stutteri Ask Trophy  

  

Brandtur for pensionærer arrangeres en søndag i januar 2021 

 

  

3.  Økonomi 

• Budgetopfølgning ultimo oktober blev godkendt 

• Forslag til driftsbudget 2021, samt foreslået prioritetsplan på vedligehold blev 

godkendt 

• Fortsat efterslæb på ca 100 tkr på indtægter rideskolen ift budget, dog er vi på 

niveau med 2019 per 30. okt.  

• Omkostninger er per 30.okt +60 tkr ift til budget og + 15 tkr ift 2019.  

• Nykredit har meddelt os, at de hæver vores bidragssats fra 1,3 % til 1,6 %, en årlig 

meromkostning på 12.000 tkr. en uvildig ekspert kontaktes med henblik på evt 

omlægning af lån 

 

  

4.  Personale 

• Simone er opsagt per ultimo nov, da hun ikke forventes klar før tidligst sommer 

2021. Vi forventer at få 3 mdr sygedagpenge refunderet 

• Ny fastansat Maria 

• Rikke vender tilbage til 1. februar  

• Tavle indkøbt og fotomagneter bestilt med billeder af staldpersonale 

 

  

5.  Rideskolen 

• Belægning på 100 % heste (38 på venteliste), 95% på pony (55 på venteliste, heraf 

35 til rotundehold) 

  

Mødedato 3/12/2020 Møde nr. 15 NÆSTE BM AFTALT TIL 

Mødetid 19:00 Mødested HRK kontor 14/01/2021  

Til stede Nicola Boeskov, Bitten, Catrine, Pernille, Maria, Elisabeth, 

Cille, Signe, Annette 

Kl. 19.00 

Afbud Mette Poulsen, Astrid, Beccy  



 

 

 

• Ekstra aktiviteter startes op igen efterhånden som der frigives plads til det, håbet er 

min. samme aktivitetsniveau som før nedlukning 

• Heste underviser lørdag har sagt op per 1/1 

• Pony Alli er sendt på pension 

• Pony Bent er tilbage, da han ikke trivedes. Vi forsøger at bruge ham til rotunde hvis 

muligt, ellers må vi finde en køber. Løsning skal findes senest 01.02.2021 

• Ny pony Claire afventer handelsundersøgelse 

• Vi har lånt 3 ponyer hen over vinteren, med dem kan vi starte ekstra rotunde hold 

 

 

 6. Drift 

• Per 1. dec har vi 76 betalende pensionærer og 4 på reservation, hvilket er lidt under 

budget (80).  

• Venteliste ændrer sig hele tiden, men primært udebokse er svære at afsætte. Flere 

opsigelser per 1/1 pga afgang af ponyer + skader, så vi forventer tomme bokse i 

januar 

• Alternativt til træpillesmuld: Priser er undersøgt på træpiller og halmpiller (begge 

dele blæst i silo). Vi betaler i dag 1,3 kr per kg smuld, træpiller kan fås til 1,6 kr per 

kg, mens halmpiller koster 2,1 kr per kg. Det blev vedtaget at prøve med træpiller 

• Performance foder leveres nu i silo 

 

  

 7. 

 

 

Vedligehold 

• Foldprojekt udskudt til foråret gr økonomi. 

• Gennemgang af lydanlæg viser at systemet skal udskiftes, da det er et spørgsmål om 

tid før det står af. En mulighed kunne være at leje lydanlæg til stævnerne. Der 

indhentes tilbud  

• Forslag til vedligehold 2021 medsendt, der er fundet i alt 320 tkr til vedligehold. 20 t 

kr er til afretning af ridehuse, 75 tkr er afsat til alm vedligehold. 

 

  

 8. Undervisere  

• Bjarne kommer hver mandag med fin opbakning. 

• Sabrina koordinerer selv med Nete og kommer nogle mandage når Nete ikke har 

undervisning 

 

  

 

 9. Diverse / Indkomne agendapunkter 

• Nyt set up rideskole forelagt. Revideres og forelægges senere  

• For ”Kværke Arbejdsgruppen blev et notat vedr. en anden rideskoles håndtering af 

smitsom sygdom forelagt 

• Isolationsboks i skolestalden (hvor Lukas står lige nu) skal godkendes af Dyrlæge 

Henrik Andersen, Hørsholm Hestepraksis 

• Etisk adfærd udskydes til næste møde 

• Opstaldningskontrakt forventes godkendt efter de sidste rettelser 

• Det blev vedtaget at fastholde faktureringsgebyr for undervisning i den nuværende 

form, da det er implementeret for ganske nylig og virkning på længere sigt er ukendt 

• Annmette Øvlisen har lavet en ny aftale med leverandør af klubtøj. Webshop aktiv.  

• Handlingsplan – vision og ambition: Cille lægger det på nettet 

  



 

 

 

 

 

 10.     Huskekassen 

o Sodavandsautomat 

 

  

 


