Bestyrelsesmøde – referat
Mødedato

07-05-2019

Møde nr.

2

Mødetid

19.00

Mødested

HRK kontoret

Til stede

Fie, Signe, Astrid, Rebecca, Maria, Bitten, Pernille

Afbud

Catrine, Jesper, Mette, Alexander, Martin, Cecilie

#

Emne

1.

Godkendelse af sidste referat - godkendt

2.

Nyt fra ledelsen
1: Rideskolen
Ny fjordhest pony Drabant (i daglig tale Bent) er gået gennem handelsundersøgelse.
Pensionsaftale for Tøsen er så godt som faldet på plads.
Der ledes intenst efter flere ponyer til rideskolen.
2: Stalden
Varsling om ændret prisstruktur vel modtaget på medlemsmødet.
Flere overvejer at skifte til halm fremfor smulder/spåner.
Forslag om lempelse af sommerreservationer så de nu kan løbe fra d. 16. i en måned til
den 15. i den efterfølgende måned, fremfor d. 1. til d. 1. i en måned som nuværende.
Godkendt.
Belægningsprocenten er faldende grundet sammenfald af opsigelser, heste til salg samt
henste der skal på pension.
Bitten og Beccy kigger på tiltag der kan tiltrække nye pensionærer over sommeren.
Ny traktor er bestilt.
3: Personale
Nyt STAFF tidsregistreringssystem er i færd med at blive testet af personalet.
4: Generelt
Leverandørkontrakter
Ser umiddelbart ud til at priser på hø er omkring halv pris ifht. sidste år og wrap muligvis
en smule billigere. Dialog igang med flere forskellige potentielle leverandører.
Mht. opfyldning af bund i både ridehus samt udendørsbaner har Bitten fået tilbud i
omegnen af 77-103 tusinde.
Astrid har bedt om et tilbud fra Mik der har lavet baner i Parken til sammenligning.

3.

Forretningsorden
Fie er på sagen.

4.

Ridehus-, ordens- og sikkerhedsreglementer
Signe og Astrid er næsten klar med nye gennemarbejdede regelsæt.

5.

Hjemmeside opdatring
Er i fuld sving sammen med opdatering af klubmodul.

Ansvarlig

6.

Undervisere
Forslag om en SurveyMonkey hvor medlemmerne har mulighed for at komme med input og
ønsker.
Flere ”ikke HRK tilknyttede undervisere” er set undervise fra bænkene i ridehuset. Bitten
laver henstilling i næste nyhedsmail.

7.

Arbejdsweekend
Øvrige klubber har tradition for en 1-2 arbejdsweekender om året. Set i lyset af klubbens
økonomi er dette en model der bør blive tradition til diverse vedligeholdelsesopgaver,
etablering af sommerfold mv.

8.

50 års jubilæum i november – hvad skal der ske ? Aktivitetsudvalg nedsættes.

9.

Café udvalg skal gerne på plads til næstkommende stævne i oktober.

10.

Ridehusbelysningen er ikke optimal idet mange lamper er uden lys i det store ridehus.
Ikke realistisk at LED belysning bliver prioriteret set i lyset af klubbens økonomi, men alm.
lysstofrør bør være installeret når den mørke tid kommer (kræver dog leje af lift).

11.

Weekendfoldordning ser ud til at fungere godt, der skal evalueres når prøveperioden er
ovre.
App model er stadig under overvejelse.

12.

Championatopdatering foretages af Victoria Kledal. Ryttere skal opfordres til at indsende
deres resultater så vi kan fejre succeserne sammen.

13.

Rengøring af toiletterne er ikke fantastisk og der mangler ofte sæbe, rene håndklæder og
toiletpapir (skolestald skal prioriteres da der her er flest mennesker igennme ifht. øvrige
toiletter på HRK)

14.

Næste møder i bestyrelsen er aftalt til:
•

4. juni 2019

•

12. august 2019

•

10. september 2019
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