Bestyrelsesmøde – referat
Mødedato

24/02/2020

Møde nr.

9

Mødetid

19:00

Mødested

HRK kontoret

Til stede

Bitten, Catrine, Fie, Maria, Pernille, Mette, Jesper, Astrid og
Beccy

Afbud

Alexander, Cecilie og Signe

#

Dagsorden
Datoer
•

28. februar – udsendelse af dagsorden til GF

•

10. marts – deadline for indkomne forslag til dagsorden samt kadidaturer

•

12. marts – NÆSTE BM

•

17. marts – regnskab tilgængeligt på hjemmesiden

•

GF er fastlagt til 26. marts kl. 18.30
Juniorrepræsentant – vælges hvert år
2 seniormedlemmer – vælges ulige år
3 seniormedlemmer – vælges lige år
2 suppleanter – afgår på skift hvert andet år
På valg i 2020 er:
Rideskolerepræsentant – ny skal findes
Juniorrepræsentant – Cille Lindberg genopstiller
Seniormedlem (ulige år)– Astrid Leth er ikke påvalg
Seniormedlem (ulige år) – Pernille Camåe er ikke på valg
Seniormedlem (lige år) – Catrine Kledal genopstiller
Seniormedlem (lige år) – Fie Schrøder genopstiller ikke, bestyrelsen
indstiller Maria Bjerg
Seniormedlem (lige år) – Signe Bjerrum genopstiller
1. suppleant 2 år (ulige år) – Rebecca Wright er ikke på valg
2. suppleant 1 år (lige år) – ny ska findes
Valg af revisor – vælges hvert år

1.

Godkendelse af sidste referat - godkendt

2.

Økonomi
•

Oversigt udsendt af Bitten forud for BM.

Der er udfordringer med tilskudsbeløbet –
svært at få overblik over, hvad grundlaget for tidligere tilskudsansøgninger har
været. Vi risikerer i værste fald at skulle betale noget tilskud tilbage, som er
uberettiget modtaget i 2019.

•

3.

Rideskolen
•

4.

Udkast til regnskab var sendt med ud, men da der fortsat vil være justeringer i
regnskabet, var der enighed om, at det ikke skulle gennemgås på mødet. Jesper &
Bitten følger op, så det kan ligge færdigt senest ugen før GF.
Vigtigheden af afskrivning af rideskoleheste og -ponyer er i fokus i 2020.

Drift
•

Stadig mange der ønsker hø fremfor wrap. Det blev vedtaget at et et høtilæg på .
kr. 150,-/mdr. skal træde i kraft pr. 1. april.

•

Nye bokskontrakter med strammere formuleringer skal i spil for at komme dårlige
betalere til livs. Ved manglende betaling skal der sendes rykker og

•

Weekendfoldordning iværksættes pr. 1. april for en 3 måneders prøveperiode.
Pensionærer kan fortsat selv booke weekendfolde fra torsdag kl. 17 og personalet
må booke fra fredag morgen.

Efter evaluering kan det besluttes, om ordningen skal

fortsætte/ændres.
•

Regler om ophold på på bænken i ”klathjørnet” skal indskærpes og det blev
vedtaget at der skal opsættes et skilt på bænken, hvoraf det helt tydeligt fremgår
at ophold på bænken forpligter til opsamling af klatter, samt at ophold henvises til
barrieren hvis mere end 2 personer opholder sig i hjørnet. Ved ophold må der tales
sagte og ellers henvises igen til ophold på barrieren så undervisning og alm.
ridning ikke forstyrres.

5.

Vedligehold mv.
•

Mht. vedligehold kigges der bl.a. på:
-

Ny fodervogn (est. pris ca. 50 000,-)

-

Udendørsbaner (dressur og spring)

-

Nye folde langs rampen samt udskiftning af nuværende pæle og
planker. Yderst nødvendigt da især sygefolden er en stor
vandpyt pt.

-

Reperation af asfalt, særligt langs mødding og hjørnet ved blå
stald og stakladen (est. 13 000,-)

-

Videoovervågning (optimalt 4-5 kameraer) – Jesper har en
kontakt han tager fat i

-

Gasfyr står for udskiftning men fagmand estimerer at det kan
holdes i live frem til 2021.

-

Ny grundsvandspumpe, men det vurderes tvivlsomt at kunne
finde en der kan stå distancen med mudder og småsten.

-

Kommunen bør kontaktes med henblik på at få trailerpladsen
asfalteret. Om ikke andet svar på hvorfor det ikke er tilladt.

Der var enighed om at sætte i gang nu fra toppen. Udendørsbanerne SKAL være ordnet,
inden udendørssæsonen for alvor går i gang.
6.

Undervisere
•

Dressur
Stadig ingen fremdrift på projektet og nu må det siges at være kritisk idet klubben
SKAL kunne tilbyde denne ydelse på en fast basis.

Bjarne er et fint tiltag men der mangler mere ”dag til dag” undervisning i et lidt
mere overkommeligt prisleje.
Fie tager teten og ringer rundt da dette ikke er blevet fulgt op på.
•

Spring
Fortsat stor tilfredshed med Andreas Künemann.

9.

”Huskekassen”
Diversepunkter fra tideligere møder der endnu ikke er løst.
Forbliver under dette punkt og vil være at finde under diverse punkt på
agenda for næste møde indtil løst:
•

En opfriskning af ridehusregler er voldsomt tiltrængt til både nye og gamle
pensionærer. ”De 10 vigtigste bud” må gerne være på plads inden næste BM.
Astrid

•

Forslag om udarbejdelse af et årshjul for aktiviteter samt planlægning og afvikling
af disse. Hvem starter det op ?

•

Bitten kontakter sodavandsautomat ejeren og forhører sig på status om vi kan
fortsætte samarbejdet mod at denne flyttes så den ikke kan tilgåes så nemt hvis
der er indbrud - ? Bitten

•

Caféudvalg
Stort ønske om at onsdagscafeén fortsætter i et eller andet omfang. Caféudvalget
finder ud af om det er muligt enten hver 2. eller 4. uge fremadrettet.
Beslutning om fremtidige aktiviteter meldes ud snarest
Caféudvalget mødes 9. marts

•

Forslag om et aktivitetsudvalg der støtter op om det sociale i vores klub med
aktiviteter som f.eks. påskeløb, ponygames med forældre vs. personalet eller lign.,
sommerhygge ved grillen, auktion mm.
Cille har lovet at tage teten.

•

Klubmodul fungerer ikke optimalt men der er pt. ikke de store alternativer til at
håndtere både info og ydelser. Sitet loader voldsomt længe når man forsøger at
tilgå det, muligvis pga. mange billeder mv.
Bitten beder Annemette Øvlisen om at kigge den igennem igen.
Pernille sætter sig med Nicola og kigger på om al info er logisk og tilgængelig på
afsnittet for rideskolen.

•

•

Der er for lang tid siden rundsendt udkast til handlingsplan. Alle har nikket til
planen, men der udestår fortsat et par visionspunkter for dressurdelen.
Den har ligget klar længe, og bør afsluttes nu.
Astrid og/eller Signe udfylder den sidste del, så planen kan komme på
hjemmesiden.
Forretningsorden er udarbejdet og skal nu blot underskrives. Den har ligget klar
længe og bør printes til næste B-møde, så også den del kan komme på plads.
Bitten printer og medbringer til næste møde.

