Bestyrelsesmøde

Referat

Mødedato

14.01.2021

Møde nr.

16

NÆSTE BM AFTALT TIL

Mødetid

19:00

Mødested

Virtuel

Dato: 11.2.2021

Til stede

Bitten, Catrine, Pernille, Beccy, Astrid, Maria, Elisabeth &
Mette

Afbud

Signe

#

Dagsorden

1.

Godkendelse af sidste referat

Kl.: 19:00 – Virtuelt

Godkendt, med tilføjelse af at BM gav tilladelse til at der blev givet en
bonus samt brugt ca. kr. 40.000,- på ridehusbund. (Se p. 6 drift)
2.

Nyt fra formanden
• Ny junior + rideskole repræsentant. Vi selvsupplerer. De bør deltage på næste
møde. Vi undersøger om vi kan betale en ny revisor, så denne vælges på næste
generalforsamling
•

Fastlæggelse af GF dato og indkaldelse: Dato for GF blev: 11/3-2012 kl:19:00 –
Ridehus lukkes fra kl 18:00 – Varsles 18/2, + mail + opslag FB + Tavler

•

Kandidater samt indkommende forslag skal være os i hende senest den. 23/2 kl
9:00

3.

Økonomi
•

Opfølgning mht. omlægning af lån – Nykredit har
meddelt os, at de hæver vores bidragssats fra 1,3 % til 1,6 %, en årlig
meromkostning på 12.000 tkr. Der kan pt ikke laves nyt lån, da det kræver en
besigtigelse af ejendomme, som ikke foretages i øjeblikket. Derudover er der
skrappe krav fra kommune ift ændring af lån. Skal lånebeløbet hæves, skal der
laves ny lejeaftale, det skal godkendes af kommunalbestyrelsen mm. => Det er
en meget omfattende proces – Bidragssatsen er steget pga. markeds har
ændret sig. Bitten har undersøgt.

•

Budget og årsregnskab & opgaver (Røde og sorte tal samt +/- forvirrer lidt –
kan gøres smartere?)
det

•

Budgetopfølgning ult nov. medsendt

•

Fortsat efterslæb på ca 120 tkr på indtægter rideskolen ift budget, dog kun 10
tkr ift 2019 per 30. nov.

•

Omkostninger rideskolen er per 30.nov +93 tkr ift til budget og +50 tkr ift 2019.
For dyrlæge er det + 57 tkr ift budget og + 77 tkr ift 2019.

•

Rideskole rytterne har betalt for december og januar, vi skal have taget stilling
til hvad vi gør med februar, såfremt der ikke lempes på restriktionerne

•

Endeligt forslag til driftsbudget 2021 er medsendt. Der styres efter et 0 resultat.

•

Endnu for tidligt at sige noget om resultatet 2020, men alt tyder på et mindre
underskud.

4.

Personale
•

Status på fotomagnettavle af personalet & tiltag: Catrine tager opgaven - nye
pensionærer spørges på FB + med i nyhedsbrev.

•

Bemandingsfordeling – Der er nedjusteret i december og igen her i januar, men
der er nedjusteret med 1 person. Der har flere gange været 1 stk. personale i
karantæne - derfor lidt svært at sub optimere.

•

Hvornår skal personalet blande sig? Hestevelfærd frem for alt – Den der er
”vagthavende” skal ringe til pensionærer – helst ikke de helt nye som ikke
kender hestene – med mindre at det er nødvendigt (Ved ulykker m.m.).

•

Personalehåndbog bør laves til nye så det understøtter ”føl” oplæringen.

•

Vejledende fodertidspunkter bør lægges på vores hjemmeside.

•

Der har været nogle klager over personalefnidder på staldgangen - Der er fokus
på det fra ledelsens side – der er afholdt møder så sent som i uge 2 2021.

5.

Rideskolen
•

Nyt fra Rideskolen: Faldende belægning, vi kan ikke tage ind fra ventelisten så
længe vi er lukket ned

•

Vi har fået 27 tkr i kompensation fra DIF Corona pulje (havde søgt om 77 tkr).
Der kan dog søges på ny for 2020

•

Pony Bent er er givet i bytte for ponyen Claire som gik gennem
handelsundersøgelse. Vi har fået pengene hjem på Bent, mens Claire er lidt
dyrere, restbetaling på 10.000 tkr

•

Der arbejdes på en februar plan for rideskolen – forslag kommer – vi bedes byde
ind og komme med konstruktive kommentarer.

•
6.

Ny repræsentant– Kirsten Foss (indkaldes til næste møde)

Drift
•

Ridehusudgift skal det ind under 2020/2021? Der var enig om at 2020 var
bedst.

•

Hvem bestemmer over vandings frekvens/mængde – Stenmelslag er nu
etableret i set store ridehus. Der er blevet vandet alt for meget i den seneste
tid, der stod blankt vand under toplaget. BM diskuterede og kom frem til at vi
ønsker en all round ridehusbund så den skal i henhold til MIK og vandmanden
vandes regelmæssigt. Den burde efterhånden være optimal. Vi lader
MIK og vandmanden være eksperter og retter os efter dem. Kanterne i ridehuset
skal fjernes min 2 gange ugentligt så der ikke dannes kløfter. Catrine skal nok
tage samtalen med AK om at han ikke må tænde for vandet, Beccy tager
samtale med Sabrina.

•

Lydanlæg købe>< leje? Forstærkeren er brændt af i en udgang – derfor er alt
samlet
itå og den er ved at sætte af. Cille (Stævneudvalg) tager fat i Christian
den
anden,
og forhører sig om hvad og hvem der kan hjælpe. Stemningen er mere til at
købe end at leje – så der også kan være musik i ridehuset.

•

Per 1. jan har vi 72 betalende pensionærer og 2 på reservation, hvilket er på
budget (73).

•

Primært udebokse er svære at afsætte.

•

Flere opsigelser pga. afgang af ponyer + skader, så vi har 1. feb. 13 tomme
bokse (heraf 6 udebokse)

•

Første levering af træpiller er kommet i uge 1

•

Der er indkøbt Magnesium Clorid, som kan bruges til at holde baner frostfri (og
binde støv om sommeren). Så snart det er muligt tester vi om det virker

•

Der er kun en udendørs spot ved kravlegården der virker, vi er ved at undersøge
om vi kan få liv i de to andre så der bliver bedre lys

7.

Update øvrige
•

8.

Brand ”rundfart” – forslag om henstand til vi må mødes igen.

Undervisere
Andreas brev –
Vi skal invitere Andreas til en snak, da han har rigtig meget viden. Efter
generalforsamlingen.
Catrine laver et forslag til svar til Andreas- som sendes til alle inden det sendes
til AK.
Hvad vil vi med HRK som rideklub – snak med alle interessenter når Corona.
Stenknuser / stenopsamler til staldkatten – vi prøver at se om den kan findes
brugt og om staldkatten kan bruges – vi går i tænkeboks.
Tilbud på måtter til indgangspartierne på foldende indhentes Bitten

9.

Diverse
•

Nyt fra Kværkearbejdsgruppen? Bitten har talt med Hørsholm - De bakker op
omkring vores tiltag / tømning af rideskolestalden / plexiglas – vi undgår ikke
karantænen. PT kan rideskolen godt tømmes og plexiglas skal indkøbes.

•

Etisk adfærd (udskudt fra sidste møde) – Hvis det er ulovligt så skrider vi ind og
”smider rytteren ud” – ellers gør vi intet.

•

Status opstaldningskontrakt? Er i kommet i brug.

•

Asfaltering rundt om ridehuset – det bliver gjort så snart temperaturene er over
5 grader C

•

Specielle aftaler – Betalte og ikke betalte. Weekend ordning – to foldtider i træk
– ikke lovligt. Personalet har fortrinsret til at booke folde i weekenden.

10.

•

Huskekassen

•

Nyt fyr – vi venter på den første big bag af smulderet og så skal det testes.

•

Sodavandsautomat – Pernille har talt med nogle unge fyre fra Lynge – Pernille har møde
på mandag den 11.1.2021. Vi går for en løsning at det er deres maskiner – de fylder op
og får fortjenesten.

•

Videoovervågning – Sat i bero.

•

Handlingsplan – vision og ambition
Cille overtager og får det sidste på plads – Bliver sat i gang
Ridehusregler – er taget i brug

