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1.

Godkendelse af sidste referat - Godkendt

2.

Nyt fra formanden:

Kl.: 19:00

Velkommen til rideskole rep. Kirsten Voss og Junior rep. – Mathilde Leinøe.
Grundet corona nedlukningen fastlægge ny dato for generalforsamling til 25. marts med
en alternativ dato den 22. april, hvis nedlukningen fortsætter.
Astrid genopstiller.
Indkaldelse skal udsendes inden slutningen af marts – Catrine har påtaget sig ansvaret
for dette.
3.

Økonomi:
Vi ændre i 2021 budget i rideskolen således at der vil blive beregnet omkostninger til
staldløn, strøelse og foder som et fast beløb i stedet for som hidtil en % sats af de
samlede omkostninger.
Per 1. feb har vi 67 betalende pensionærer og 6 på reservation, hvilket er under budget
(73). og dermed manglende boks indtægter. (Primært udebokse er svære at afsætte).
Bestyrelsen talte om problematikken og vil igangsætte den gode pensionær historie på
Facebook og Instagram fx. At vi har åbent udenfor til undervisning og at vores
undervisere stadigvæk i høj kvalitet. Beccy, Mathilde og Elisabeth vil eksekvere. Der ud
over opfordres nye pensionærer i vores velkomstbrev til at præsenterer sig selv og
hest/pony på FB, således at der kan opstå et fællesskab på HRK hvor alle kender alle/de
fleste.

Årsregnskab 2020 er påbegyndt sammen med revisor. Endnu for tidligt at sige noget
om endeligt resultat 2020, men forventer et driftsunderskud
Rotunde og begyndere hold i rideskolen er fritaget for betaling i februar, da vi ikke kan
tilbyde ridning. Omkostning ca 35 tkr

4.

Personale:
Monica er i bedring hun varetager administration/ledelse, men ikke staldarbejde
Da vi har tomme/reserverede bokse er personalet skåret i timer og sendes hjem når der
ikke er mere at lave – Det svarer til min. en fuldtidsstilling fordelt på alle ansatte
undtaget elever. Personalegruppen er forstående og flexible.
Personale håndbog for stalden på plads.
Magnettavle med foto af medarbejdere er sat op.

5.

Rideskolen:
Faldende belægning, vi kan desværre ikke tage ind fra ventelisten så længe vi ikke må
undervise.
Ridning med halve hold uden undervisning fungerer godt og alle der har fået tilbudt
ridning har accepteret løsningen med ridning hver 14. dag, (for at vi også får
motioneret vores heste & ponyer) , har dog fået enkelte udmeldinger. Det er en
administrativt tung løsning, men bedre end ingenting, så fortsætter med denne løsning i
hele februar.
Har en handicaprytter i rideskolen, som må ride med hjælper, da ride
terapi/handicapridning ikke er omfattet af nedlukning.
Der er søgt om kompensation på 72 tkr hos DIF’s Corona pulje for manglende indtægter
i 2020, svar kommer i marts.

6.

Drift:
Der er fundet en branddør der er sat fast med en kile – Der er fokus på hele
brandområdet, og dør skaden vil blive rettet ASAP.
Huller i asfalt bliver lavet så snart vejret tillader det (Min > 5 grader)
Driften forsøger at holde en bane frostfri, men det kræver en del arbejde og store
mængder salt. Men det virker, så vi kan tilbyde undervisning udendørs.
Driften har fået liv i to spots ved kravlegården, så den er nu oplyst og kan bruges i
mørke.

7.

Update øvrige:
Bestyre4lsen talte om kontingent fastlæggelse – Det blev besluttet at at der ikke skulle
ske nogen ændringer.

Foldprojekt fra sidste efterår står i stampe pga. frost i jorden så vi afventer forårets
kommen. Pris på muddermåtter ved folde beregnet, en varig løsning vil koste ca. 60
tkr.
8.

Undervisere :
Status på virtual undervisning ude som inde. Catrine tager fat i kommunen og politiet.
Underviserne er meget presset økonomisk i disse tider, så der arbejdes på en
låneordning med tilbagebetaling.

9.

Diverse:
”Kværkegruppen” har taget anbefalingen op vedr. installation af en plexiglas løsning
som isolationsboks og skal til næste gang indsamle information om ”duelighed” (kan en
sådan løsning bruges) hvad en sådanne koster og hvad der skal bruges af eksterne
håndværkere samt hvilke krav der stilles (fra dyrlæger, distrikts veterinærerne og DRF)
for at imødekomme isolationskravet.
Der er blevet kikket på et nyt administrationssystem, Zakobo, som er udviklet specielt
til rideklubber. Det koster 25.000 + kontingent så det er på niveau med det
eksisterende uflexible system klubmodul som vi har nu. Det kræver dog meget manuelt
arbejde i opstartsfasen så bestyrelsen satte det skal på listen til et senere tidspunkt.
HRK’s handlingsplan lagt på hjemmeside under vision og handleplan.
Driften er gået i gang med en større opdatering af hjemmesiden, input modtages gerne

Huskekassen til senere snak:
•

Nyt administrationssystem – venter til slut året.

•

System om hvem/hvor mange der må undervise virtuelt.

