Bestyrelsesmøde – referat
Mødedato

12/05/2020

Møde nr.

11

NÆSTE BM AFTALT TIL

Mødetid

19:30

Mødested

HRK café

9/6/2020

Til stede

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

Afbud

Astrid, Signe, Alexander, Jesper

#

Dagsorden

1.

Godkendelse af sidste referat – godkendt

2.

Nyt fra formanden

3.

Økonomi
•

4.

Kl. 19.00

Primært driftsøkonomi der blev diskuteret

Personale
•

Generel opdatering

•

Brug for en ny bogholder da særligt løndelen er tung og Bittens tid er bedre brugt på
andre driftsmæssige opgaver. Maria assisterer fremtil at der er fundet en mere
permanent løsning.

5.

Rideskolen
•

Skovture meget populære men er personalemæssigt tungt. Undervisning overgår
derfor til ”kravlegården” pr. 19. maj

•

Sommeraktivitet via Rudersdal kommune i uge 32 samt ridelejr i juli er aflyst grundet
afvikling af rideskolehold juli måned til dækning af kompensationstimer. Bidrager
desuden med en begrænset indtjening og er personalemæssigt tungt.

•
6.

Rideskoleheste og -ponyer nyder 2 ugers sommerferie i august i stedet.

Drift
•

Vedligehold
Kr. 500 000,- afsat til vedlighold. Ønsker til vedligehold forventes brugt således:
Kr. 130 000,- til etablering og renovation af nye og eksisterende folde på rampen.
Kr. 165 000,- til opdatering af udendørsbaner
Kr. 50 000,- til ny foldervogn (er indkøbt)
Kr. 125 000,- til alm. vedligehold
Istandsættelse af taget på den første udeboks er sat i gang, udgift er dog taget fra
driften og ikke vedligehold.

•

Status udendørsbaner
De 2 tilbud der var indhentet blev vurderet og der blev truffet beslutning om at
fortsætte med Mik Skoglund.

•

Jordfolde

Der er næsten fuld belægning af pensionærer og dette bidrager til et øget pres på
jordfoldene og foldordningen i det hele taget. I yderste konsekvens vil det kunne
betyde at de nuværende 5 timers foldhold bliver skåret ned i tid eller at flere heste
bliver sat sammen.
7.

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

8.

Undervisere
•

Status dressurundervisere
Sabrina har udarbejdet et oplæg omkring hendes ønsker for fremtiden. Hun forventes
at være tilbage fra sygemelding snarest.
Clinics med Bjarne hver anden uge fortsætter.
Nete er blevet gjort bekendt med at hun fortsat har fredage og lørdage samt
hveranden mandag når der ikke er clinic med Bjarne. Hun ønsker dog ikke lørdage
fremadrettet.

9.

Diverse
•

HRK sommergræsordning
Forventes tilbudt igen i år på Kikhanebakken i juli og august.

•

Regler for springning på HRK
Gældende regler fortolkes lidt forskelligt og der er generelt stor usikkerhed omkring
hvad der egentlig er gældende. Følgende blev vedtaget:

1: Springbanen er tilgængelig for alle ryttere, men ryttere der vil springe eller lave bomarbejde har første
prioritet. Hvis nogen ønsker at ride dressur på springbanen og andre ønsker at springe, må
dressurrytteren enten tilpasse sin ridning eller bruge en af dressurbanerne i stedet.
2. Ingen må springe alene, der skal være en anden person til stede på springbanen som påtager sig
ansvaret.
3. For ryttere under 18 år gælder det særligt, at der altid skal være en over 18 til stede på jorden og uden
hest, når der springes. Personen skal acceptere at være ansvarlig for springningen. Det forudsættes, at
forældre til børn under 18 har accepteret det, hvis det er andre end dem selv, der er tilstede under
springning
4. Ryttere under 18 år skal bære godkendt sikkerhedsvest, vi opfordrer ryttere over 18 år til at gøre det
samme.
5. Bomarbejde er tilladt for alle.
6. Longering er tilladt på springbanen, dog skal man stoppe hvis der kommer ryttere der ønsker at ride,
medmindre rytteren accepterer at der longeres mens der rides.

•

Trailerparkering

Bestyrelsen har modtaget nogle henvendelser vedr. regler for parkering af trailere.
Der var enighed om, at det er op til de enkelte pensionærer at parkere sin trailer på
en hensigtsmæssig måde. Bestyrelsen noterede samtidig, at det er positivt, at der
ikke længere står trailere parkeret midt på pladsen.
•

Privatundervisning foretaget af HRK pensionærer
Der er fuldt op over for den/de HRK-medlemmer, der i mod reglerne har foretaget
privat undervisning.

•

Overholdelse af de alm. sikkerhedsregler
Det er desværre en tilbagevendende udfordring, at enkelte pensionærer/medlemmer
ser stort på HRK’s sikkerhedsregler på trods af gentagne påmindelser. Der følges nu
op med personlige samtaler med Bitten.

•

Dispensation for ridning i ridehus
Det opleves desværre dagligt at ”nogen” har tabt klatter som ikke bliver fjernet efter
endt ridning. Dialog om hvorvidt en bøde vil afhjælpe problemet.
Bitten er på sagen.

10.

•

GF er sat til 16. juni kl. 18.30

•

Huskekassen

•

Sodavandsautomat

•

Dansk Erhverv medlemskab

•

Videoovervågning
Jesper har en kontakt indenfor dette felt og har lovet at vende tilbage med et
forslag/tilbud.

