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# Dagsorden  
 

  

1.  Godkendelse af sidste referat – godkendt 
 

  

2.  Nyt fra formanden 
• Ansættelse af bogholder – Kirsten Young ansat pr 01.10.2020. Bestyrelsen har 

forestået ansættelse, da hun har personlig relation til daglig leder 
• Opsummering af bestyrelsens rolle – der blev gjort opmærksom på at 

bestyrelsen, som udgangspunkt, ikke drøfter den daglige drift og at alt hvad der 
behandles i bestyrelsen er fortroligt og ikke må videregives 

 

  

3.  Økonomi 
• Manglende rideskoleindtægt for marts/april/maj beløber sig til ca 70.000 kr ift. 

budget 
• Vi håber at få gang i enetimer, samt evt. et fast skovturshold, som vil kunne 

give nogle ikke budgetterede indtægter  
• Budgetopfølgning ultimo juli er medsendt. Budget skal justeres – højere 

belægning = højere forbrug. Hø/Wrap over budget, spåner/foder under budget, 
samme resultat 
 

  

4.  Personale 
• Generel opdatering 
• Bogholder Kirsten Young er ansat pr 01.10.2020 med 3 mdr. prøvetid. Arbejdstiden 

er sat til 18 timer om ugen, hvoraf 15 timer er økonomi og 3 timer er 
administration 

• Ny Handymand Bjørn starter snarest – først i praktik og hvis det fungerer derefter 
som ansat 
 
 

  

5.  Rideskolen 
• Generel status på ponyer og heste  
• Dyrlægeregninger er nu på 79.000 år til dato, 30.000 over budget 
• Låne ponyen Bailey er købt for 19.000 kr. 
• Bent fungerer ikke og er pt sendt på landet. Trives han med det, er der en 

køber til ham 
• Ally er slidt op, pensionist plads søges 
• 2 nye – 1 hest/1 pony på prøve. Hesten vil blive returneret 
• Der ledes efter nye heste og ponyer  

 

  

Mødedato 20/08/2020 Møde nr. 13 NÆSTE BM AFTALT TIL 

Mødetid 19:00 Mødested HRK kontor 17/09/2020  

Til stede Bitten, Catrine, Pernille, Signe, Maria, Cille, Elisabeth og 
Annette 
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Afbud Astrid, Beccy, Mette  



 

 

 6. Drift 
• Per 1. september har vi 86 betalende pensionærer og 3 på reservation, hvilket 

er noget over budget, som er 80 
• Venteliste per 1. august på 6 stk. 
• Forbrug af hø/wrap er nu, hvor det skal være. Budget opjusteres, da vi har 

fuldt hus 
• Sagen om manglende betaling for opstaldning er overgivet til fogedretten 

 

  

 7. 
 
 

Vedligehold 
• Opdateret vedligeholdelsesplan/budget er medsendt 
• Kommunen har flere gange lovet at rydde mere og fjerne ahorntræer til nye 

folde, men nu skulle det lykkes i uge 34. Nyt hegn sættes op når pælene kan 
slås i jorden. Hvis det ikke er klart til 1. september, må vi fortsætte med at 
bruge vores egne græsfolde, indtil de nye er klar. 

• Arbejdet med loftet i blå stald sættes i gang, så snart vi har fået den gamle 
valse ud, hvilket påbegyndes mandag den 24.08. 

• Udfordringer med de nye baner, som ikke kan holdes faste nok. Det overvejes, 
hvad vi kan gøre – udover mere vanding 

• Eftersyn af brandskab – 3 stk. skal skiftes. Derudover skal en del af vores 
brandslanger skiftes pga ny lovgivning om skift af gamle slanger. Regler træder 
i kraft i 2021, så lægges i budget for 2021. 

• Opsagt aftale med Falck, ny leverandør Dansk Brand teknik  
 

  

 8. Update øvrige 
• Forslag til opdaterede ridehusregler er medsendt. Cille og Bitten sætter sig 

sammen og får det sidste på plads 
• Rygning – der har ikke været reaktioner på rygeforbud til hest og andre steder end 

hvor der er opsat askebægere. Et totalt rygeforbud på matriklen vil blive overvejet 
på et senere tidspunkt 

• Fold App – der nedsættes en pensionær gruppe, som sammen med Cille og Bitten 
skal definere regler mm 

• Handleplan stævneudvalg - Cille og Bitten laver forslag til retningslinjer 
• Springstævne planlagt i oktober 
• Der ønskes flere frivillige i forbindelse med stævner 
• Vanding af banker/ridehuse – det blev vedtaget at installere et nyt pc styret 

vandingsanlæg i den store ridehal. Vandingsanlæg i den lille ridehal og rotunden 
kan komme på tale på et senere tidspunkt 
 

  
 

 9. Undervisere  
• Generel status på undervisning 
• Øget efterspørgsel tyder på at Clinics med Bjarne kunne være en realitet hver 

uge fremfor hver anden uge 
• Nete underviser igen om lørdagen efter aftale, har fået en del flere ryttere 
• Der er et udtalt ønske om at styrke og udvikle dressurundervisningen. Der vil 

blive indkaldt til et medlemsmøde, så vi kan erfare, hvilke ønsker og 
forestillinger dressurrytterne måtte have til fremtidig undervisning mv. 

 
 

  



 

 

 
 


