Bestyrelsesmøde
Mødedato

2/11/2021

Møde nr.

Mødetid

18.00

Mødested

HRK cafe

Afbud: Helen, Kirsten og Christel
Deltagelse af Camilla som indtræder i bestyrelsen

#

Dagsorden
1) Godkendelse af referat fra forrige BM - godkendt
2) Kort redegørelse fra bestyrelsesmedlemmer i diverse udvalg
a. Dorte orienterede om at alle aftaler reklameskilte er genbesøgt
og fortsætter i 2022. Der er ledig plads til nyt skilt.
b. Lejer af HRK’s lejlighed har nu betalt husleje
c. Stævneudvalg, ved Astrid: Ang. stævne 26-28.11. Møde med
Monica og Michael skal arrangeres vedr. hovedrengøring inden
stævne og om det er muligt at staldpersonale sætter tid af til
rengøring? Astrid kontakter Nicola om rideskolebokse kan
udlejes til stævne – bestyrelsen er positivt stemt for at udleje.
Kort orientering fra Maria R
-Stilcup
a. Ved afholdelse af stævner der involverer eksterne parter skal
aftaler være afklaret i bedre tid før stævnet og der skal
udpeges en stævneleder fra HRK’s side, der bl.a. skal sikre at
relevante HRK kompetencer er tilgængelige f.eks. ved
stævnestart til at sikre at lydanlæg er sat rigtigt op.
b. Monica skal tilbydes afspadsering som kompensation for
overarbejde
c. Bestyrelsen tager stilling senere om HRK vil involvere eksterne i
stævner igen
-Samtaler med underviserea. Maria har talt med Sabrina og Nete som begge var glade for at
dialog er åbnet
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Økonomi
Presset likviditet i klubben
Maria R vil redegøre for klubbens økonomiske situation og de tiltage der er
foreslået i samråd med Monica og Michael.
Forslag til beslutning:
 Vi laver et likviditetsbudget

1. Maria redegjorde for at klubbens dårlige økonomi bl.a. er
forårsaget af:
a. Udskudt skat fra 202
b. Faktura fra 2020 med udskudt betaling
c. Tomme bokse i 2020/21
d. Afdrag på realkreditlån
e. Der er p.t. et underskud på kassekreditten. Michael (dagleder)
er orienteret.
2. Besparelser gennemført af Bestyrelsen siden sommer 2021:
a. Hø & wrap leverance besparelse startende fra sommer 2022
b. Besparelse: Bitten på 40t/uge afløst af Michael på 20t/uge
c. Besparelse bogholderi: Fra 18t/uge til 20 t/måned
d. Besparelse: Staldpersonale reduceres med én fuldtidsansat,
samt foldindluk i weekender
e. Stigning i antal pensionærer, p.t. ”kun” 14 tomme bokse
f. Muligheder: Tilskud fra februar 2022 kan udbetales i januar
2022
g. Muligheder: Evt. kan vedligeholdsomkostninger søges på
bagkant.
1. Beslutning: Der skal fokus på bogføring, så bestyrelsen og klubben
kan få overblik over den faktiske situation
2. Beslutning: Thomas tager fat i Michael vedr. muligheder for evt. at
omlægge eller udvide realkreditlån. Kræver muligvis godkendelse
af kommunalbestyrelsen.

Pensionær som ikke har betalt
Pensionær har på trods af tre advarsler ikke betalt det skyldige beløb- Hvad kan
vi gøre?
1. Thomas tjekker med Michael om alle nye pensionærer her betalt
depositum
2. Thomas minder Michael om at pensionæren sendes til inkasso
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Personale
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Rideskolen
Prisregulering på rideskolen
Orientering: Er prisreguleringen gennemført?
1. Prisregulering skal gennemføres januar – Maria skriver til Nicola

Aflysning af ridehold ved stævner Lørdag (og specifick ved B-stævne til
november)
Cille har sendt en mail og bedt om at rideskolen aflyses om lørdagen til Bstævnet idet hun ikke mener undervisningen fungerer under stævner.
Som rideskolerytter på voksenholdet kan jeg meddele at det for vores hold
fungerer udemærket med udendørsridning når der er stævner
1. Aflysning af rideskolehold under B-stævne: Bestyrelsen har
besluttet at undervisning er aflyst
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Drift
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Vedligehold mv.
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Undervisere
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Diverse
Clinics
Orientering fra aktivitetsudvalget
1. Clinics: Stephan clinic arrangeret
2. Dorte orienterede om mulige coaches i 2022: Nikolaj Jarløv, Astrid
hører om EquipageFys har lyst til at afholde clinic

Giftige planter
Opfølgning: Ved sidste BM besluttede vi at aktivitetsudvalget organiserede en
aktivitetsdag for at komme giftige planter til livs og specifikt Vild pastinak og
brandbæger på foldene.
1. Giftige planter: Evt. til arbejdsweekend
Spring og brug af lille ridehus
Charlotte Bielefeld spørger i mail fra 13/10 om springrytterne kan varme op i
det store ridehus så der bliver plads til dressur ryttere i det lille ridehus om
onsdagene.



1. Spring og brug af ridehus: Andreas orienterer sine elever (Maria R
har givet besked til Andreas)
Trailor parkeringen
Orienteringen om vores muligheder for at udleje trailor p-pladsen til ikke
medlemmere

1. Trailerparkeringen: Orientering om parkeringspladsen. Er
offentlig og kan ikke udlejes.
Andet:
1. Beslutning: Michael bør være med til hvert andet Bestyrelsesmøde,
første time vedr. økonomi. Monica bør ligeledes inviteres. Maria
inviterer til næste Bestyrelsesmøde.

