Bestyrelsesmøde – referat
Mødedato

09/06/2020

Møde nr.

12

NÆSTE BM AFTALT TIL

Mødetid

19:30

Mødested

HRK café

20/8/2020

Til stede

Bitten, Catrine, Pernille, Signe, Maria, Beccy, Cille og
Mette

Afbud

Astrid, Signe, Alexander, Jesper, Fie

#

Dagsorden

1.

Godkendelse af sidste referat – godkendt

2.

Nyt fra formanden
•

3.

Kl. 19.00

Laura Evers Thomasen er indstillet til Rudersdals sportspris

Økonomi
•

Årsregnskab 2019 færdig, skal underskrives af samlet bestyrelse

•

Manglende rideskoleindtægt for marts/april/maj beløber sig til ca 70.000 kr ift.
budget

•

Da vi har en del på venteliste til rideskolen forventer vi en ekstra ikke
budgetteret indtægt i juli fra nye medlemmer som ikke skal kompenseres, vides
dog ikke hvor mange der ønsker at starte op i juli

•

Vi håber at få gang i enetimer, samt evt. et fast skovturshold, som vil kunne
give nogle ikke budgetterede indtægter

•

Deadline for indsendelse af aktivitetsregnskab til kommunen er udskudt igen,
nu til 15. september

•
4.

5.

6.

Budgetopfølgning ultimo april er medsendt

Personale
•

Generel opdatering

•

Stillingsopslag på bogholder fremlagt

Rideskolen
•

Generel status på ponyer og heste

•

Rideskolen er tilbage til normal drift per 8. juni, der holdes åbent i juli

•

Dyrlægeregninger er nu på 66.000 år til dato, noget over budget

•

Per 1. juni har vi 75 betalende pensionærer og 4 på reservation, hvilket er lidt

Drift
under budget.
•

Venteliste per 1. august på 10 stk.

•

Forbrug af hø/wrap fortsat for stort. Vi undersøger om der generelt gives for
meget og begynder at veje igen

•

Sagen om manglende betaling for opstaldning er overgivet til Jysk Inkasso, som
kører sagen fra nu af

7.

Vedligehold

•

Springbanen. Der er gravet render til dræn i stenmelslaget og dette har trukket
sten op. Vi bliver derfor nødt til at lægge ekstra stenmel på, hvilket ikke var i
den oprindelige plan. Derudover er der fjernet græstørv, så banen er udvidet
med ca. 250 m2, meromkostning for stenmel, ekstra toplag og arbejdstid
forventes at være ca 15.000 kr.

•

Dressurbanen er blevet ca. 400 m2 større, men det har vist sig at der faktisk er
stenmelslag under det alt for dybe toplag (i modsætning til hvad vi havde fået
fortalt). Derfor forventes det at vi kan spare en del på stenmel, men det øgede
areal giver lidt mere toplag /arbejde. Endelig pris kendes ikke endnu

•

Hullet i taget i udeboksen er lavet og der var heldigvis ingen alvorlig skade på
træværket. Der blev dog konstateret revner 3 andre steder, som nu er lappet
med tagpap. Taget er desværre generelt ikke i god forfatning og vi skal
forvente en nødvendig udskiftning indenfor nogle år

•

Kommunen mener de er færdige med at rydde på de to arealer til folde, der er
dog stadig alt for meget krat og buskads og ikke mindst selvsåede ahorntræer.
Vi er i dialog med kommunen, som mandag den 8. juni kommer ud og ser på
det. Håber på opstart af arbejdet i slut juni, hvor vi kan undvære foldene i
græssæsonen

•
8.

Opdateret vedligeholdelsesplan/budget er medsendt

Update øvrige
•

Handlingsplan – vision og ambition
Cille overtager og får det sidste på plads

•

Ridehusregler – mange nye pensionærer
Cille overtager og får det sidste på plads

9.

Undervisere
•

Generel status på undervisning.

•

Der er nu åbnet op for udefrakommende til undervisning.

•

Sabrina har udarbejdet et oplæg omkring hendes ønsker for fremtiden. Hun
forventes at være tilbage fra sygemelding snarest.
Beccy følger op på next step med Sabrina

•

Øget eftersprøgsel tyder på at clinics med Bjarne kunne være en realitet hver
uge fremfor hver anden uge

