Referat af bestyrelsesmøde den 6. december 2017
1. Opfølgning vedr. beslutningen mht. vejledning og undervisning ved familie eller venner:
Der har været tvivl angående tolkning af retningslinjerne for hjælp/undervisning fra andre end Klaus og
Mette.
Der har været en anden opfattelse af formuleringen, end bestyrelsen har ment som intention.
Derfor må formuleringen ændres; men indholdsmæssigt er det som det altid har været på reb, at
udefrakommende ikke må undervise.
Umiddelbart gøres ikke mere mht. kommunikationen; vi afventer og ser, om ikke der kommer klarhed med
den nye formulering.
Den nye tekst bliver :
“Der må ikke gennemføres undervisning af andre end Klaus og Mette.
Det er selvfølgelig, som det altid har været, tilladt at hjælpe hinanden i dagligdagen med gode råd og
vejledning, når dette ikke har karakter af undervisning.”
2. Generalforsamling, og hvem er på valg?
På valg er
Marianne L,Mette L, Ina, samt suppleant Lone G
Ikke på valg:
Trine, Anni, Rikke,
3.
Efter Inas eget ønske udtræder hun af bestyrelsen og Lone Godske overtager hendes plads indtil
generalforsamlingen.
a. Meddelelser fra Formanden
•

Opfølgning på rideterapi – endelig kontrakt ? Mette har møde d. 7/12

b. Status daglig Leder
•
Elevskole : Der kan være flere elever på enkelte hold
•
elevhestene, status: Madonna skal sælges, -gerne i januar, Wendy skal egentlig også have sin egen
familie; men vi er nødt til lige at se behovet, og evt købe ny, før Wendy kan komme videre (+sikker mht
økonomi)
•
nytårsaften? - Der er én eller to ledige bokse, som vi sætter elevheste i, de andre skal sandsynligvis ind
i de to huse medens der fyres af.
Juleoptoget d. 16/12 starter fra REB kl 11.00 , rytternisserne mødes ca 10.30 i ridehallen
c. Rapport fra udvalgene
- Forretningsudvalg, (herunder økonomisk rapport og budget):
Rikke var syg; men havde overbragt besked til formand Mette.

Likviditeten er rimelig; men vi har haft mange større poster i forbindelse med etableringen af løsdriften, så vi
skal være lidt påpasselige/opmærksomme på at vi opnår stigning næste periode, som følge af flere
opstaldere.
- Stævneudvalg:
Fint klubstævne, med pæn tilslutning. Ikke opgjort mht. økonomi endnu.
Det er ikke helt fastlagt hvilke, og hvornår der bliver stævne næste år; men sandsynligvis lørdag d. 17/2 bliver
der internt elevstævne.
- Juniorudvalg:
Fint juleklippearrangement.
Nye arrangementer besluttes efter jul.
- Etablissement udvalg:
Hvordan står det til med vandvognen? -Klaus tjekker op på det.
Der er kommet tagplader, som skal skiftes på ridehallen, over tilskuertribunen.
Vi trænger til nyt flis i ridehallen, måske vil Ridecenteret dele udgiften med os.
Septic-tanken tømmes hyppigt, vi synes det er dyrt… andre løsninger? Evt. undersøge ved kommunen?
- Sponsorudvalg:
Vores klubmedlemmer brugte ca 20.000kr i Kinnerup, så vi fik mange fine sponsorgaver :-D , tak til de
julehandlende!
(Og sikke fine gaver vores elever må få i år !)
d. Årshjulet:
Alarm – Klaus tjekker op på det.
Nytårsaften, -er drøftet.
Frostsikring af Cafe krybben- vand (Klaus gør det)
Generalforsamling annonceres på FB og ved opslag på rideskolen
Punkter til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde inden 31. januar. Her offentliggøres dagsordenen
e. Opfølgning fra sidste møde:
f. Eventuelt:
Elevhestenes ødelægger hinandens dækkener, det blev vendt om de evt skal opdeles i to hold med hvert sit
hus? Ikke beslutning endnu.
g. I venteposition:
Klubtøj - medlem i klubben må gerne byde ind og tage initiativ :-)
Pris på tømning af septic-tanken undersøges

Referat af bestyrelsesmøde den 8. november 2017
TEMA:
Stemning & kultur i stalden!
Mette har taget en god snak med de involverede parter, og det lader til at mange af diskussionspunkterne er
opstået pga. misforståelser.
Vi lader lige tiden gå lidt og ser om det løser sig mellem de involverede selv, det lader til at der er bedre
stemning nu. Ellers må vi tage det op igen.
a. Meddelelser fra Formanden
·0 Opfølgning på rideterapi – endelig kontrakt?
Rideterapi drøftet, der indkaldes til møde snarest med Christina.
·1 Sikkerhedsregler – hvordan vil vi følge op på om hjelmene er godkendt?
Generel håndhævelse af reglerne – bestyrelsens opgave?
Opfordring til undervisere om at være opmærksomme, samt div. opslag på rideskolen og FB.
·2 Undervisningsplan / endelige regler.
Blev vendt endnu engang; men vi var ikke fuldtallige, og det bør nok vendes med alle tilstede.
·3 Juleoptog:
Lørdag d. 16/12 er der juleoptog.
Vi går fra rideklubben kl.11, der vil blive ponytrækning på torvet ved Menu (pris 20 kr. pr tur).
b. Status daglig Leder
Madonna er tilbudt til køb for tidligere passer, som har opsagt passerparten. Såfremt passer ikke vil købe
Madonna, sættes hun til salg, og medlemmer af klubben tilbydes hende først.
Fremadrettet skal kursusaktivitet koordineres og aftales med Klaus.
Ikke-medlemmer skal betale et tillæg på 100kr til klubben, for benyttelse af faciliteterne, -ud over
kursusprisen.
Principielt bør det være undervisere der bor længere væk end 30 km, af konkurrencehensyn for klubbens
daglige undervisning.
·4 Elevskole : Intet nyt
c. Rapport fra udvalgene
- Forretningsudvalg, (herunder økonomisk rapport og budget):
Rikke laver lille skriv hertil :-)
·5 Fodervagter ansættelse / skat
Ang. fodervagternes reduktion i boksleje, indkaldes fodervagterne til et møde, hvor vi gør opmærksom
på at
reduktionen i bokslejen er skattepligtig.
Man skal huske at indberette det.
Klubben har besluttet at det er ok at give opstaldere under 18 år muligheden for at være fodervagt;
men
betingelsen er, at opgaven altid skal udføres i følge med en voksen.
Fremadrettet svarer reduktionen til en weekend pr måned.
·6 Ridebanekort – priser/vilkår
Ang henvendelse om erhvervelse af halkort:
Grundet de flere opstaldere, er vi nødsaget til at begrænse antallet af ridebanekort uden undervisning.

Derfor vedtages det, at der nu kun kan erhverves ridebanekort med regelmæssig undervisning, dvs.
minimum 3 gange pr. måned pr hest, -forudbetaling af både banekort og 3 X undervisning.
·7 Budgetopfølgning
·8 Tilgodehavender ·9 Forventede udgifter / indtægter
- Stævneudvalg:
·10
Klubmesterskab 3. december.
Opslag om tilmelding og regler kommer i ugen.
- Juniorudvalg:
·11
Evaluering – overnatning på rideskolen
Fint arrangement :-)
- Etablissement udvalg:
·12
Arbejdsdage – løsning?
·13
Status nyt læskur
Hestene er SÅ glade for skuret :-)
·14
Status grus ?- venter
- Sponsorudvalg:
Opfølgning skilt Nykredit
Der er kommet penge; men kontrakten mangler at blive returneret underskrevet,- ML følger op på det, da
det er mig, der har lavet aftalen :-)
d. Årshjulet:
???? Husker ikke hvad det var !
e. Opfølgning fra sidste møde:
Tjekke op på alarmen - mangler
f. Eventuelt: Intet
g. I venteposition:
Klubtøj

Referat af bestyrelsesmøde den 4. oktober 2017
EMA:
Stemning & kultur i stalden!
Vi skal have løst ”knuden” nu! – dårlig stemning, mistro og snak i krogene.
Der arrangeres et møde hvor Mette, Klaus, Anni og Trine tager en snak med involverede personer.
a. Meddelelser fra Formanden
 ·
Opfølgning på rideterapi (kontrakt, økonomi, aktivitetsramme)
Der er startet 1 pige op i terapi…
Møde afholdes i næste uge mellem Christina, Rikke og Mette, hvor den endelige kontrakt udformes.
 ·
Opfølgning på sikkerhedsregler - nyt opslag…
Nye regler fra DRF er, at det bliver rideklubbens ansvar at sikkerhedsreglerne overholdes -f.eks. at
medlemmer bærer hjelme som er godkendt efter de nye regler.
Mette sender dem rundt til bestyrelsen for gennemlæsning og de gennemgås på staldmødet.

b. Status daglig Leder
 ·
Undervisningsplan – hvem og hvornår
Mette laver plan for elevskoleundervisning og privat undervisning. Efter nytår fordeles undervisningsdagene
fast imellem underviserne, således at Mette har undervisningsretten mandag og Klaus har
undervisningsretten tirsdag, onsdag og torsdag. Fredag, lørdag og søndag må underviserne frit tilrettelægge
deres undervisning.

Der må max være 4 ryttere ud over den som modtager undervisning.
Den færdige oversigt ophænges i stalden.
Når man som forældre hjælper sine børn og plejebørn, skal undervisningen ske fra kanten medmindre man
er alene i hallen.
Vi skal være obs på at få fyldt elevholdene op – nogle har for få ryttere…
Lav et opslag på Støvring FB-gruppe – der skal være mindst 4 pr. hold ellers hænger det ikke økonomisk
sammen.
 ·
Opfølgning: Arbejdsplan for staldpige og Klaus
Mette har mailet den til Klaus for godkendelse og herefter ophænges den på opslagstavlen.
 ·
Elevheste - Dækkener/Læskur
Set på GulogGratis: Stort brugt læskur på 5 x 10 meter – står i Tjele – pris 30.000 kr., kræver
vognmandskørsel. Klaus kontakter Richard for pris på fragt. Klaus kontakter sælger.

Vi skal tjekke op på vores tegning for godkendelse til opsætning af skurene, som blev udarbejdet for 3 år. Tag
kontakt til kommunen, når vi har opsat skur nr. 2.
Elevhestene trænger til nye/flere dækkener. Klaus tjekker op på, hvor mange vi mangler. Størrelse 125-155 –
lav opslag på FB om nogle har ekstra dækkener liggende til donation eller virksomheder vil donorer
dækkener som reklame.

 ·
Dato for staldmøde
Mandag i uge 43 kl. 19.00

c. Rapport fra udvalgene
- Forretningsudvalg, (herunder økonomisk rapport og budget):
 Status
Budgettet laves i løbet af den næste uge og bestyrelsen modtager budgetopfølgningen for 3. kvartal snarest.
Opfølgningen lægges på hjemmesiden sammen med referatet.
Likviditeten er som altid mere belastet i vinterperioden.
Vi er varslet besøg af SKAT på en endnu uvis dato.
 Tilgodehavender
Ingen lyd fra de to personer, som er sendt til inkasso, så næste skridt vil være at gå videre til fogedretten,
såfremt vi fortsat ingenting hører.

Forventede udgifter / indtægter
Flere indtægter pga. flere opstaldere men også flere udgifter til foder, grovfoder og strøelse. Stor udgift til
læskur til elevhestene.


- Stævneudvalg:
 ·
Stævne uge 41 – Det ser godt ud med tilslutning og hjælpere.
Forslag at vi tilbyder en trækketur/aktiviteter - opvisning med f.eks. DM-pigerne i forbindelse med stævnet
og inviterer interesserede fra Støvring som reklamefremstød for nye børn til elevholdene.
- Juniorudvalg:
27.-28. oktober overnatning på rideskolen – seddel er hængt op i stalden.
Klippe-klistredag i december med fælles aftensmad.
Der opsættes et juletræ op ved tilskuerpladsen i hallen – ikke i selve hallen.
Juleoptoget – vi skal have søgt om, hvilken rute vi tager.
Vi vil tilbyde trækketure i byen, som vi plejer.
- Etablissement udvalg:
Opfølgning På arbejdsdagen – behandles på næste bestyrelsesmøde
Kloak – er tjekket og der blev ikke fundet nogle lækager.
Udeboksene,- stien mere ”gangbar” –
Vi får leveret grus til både foran udeboksene og foran porten. Ridecenteret betaler for det.




- Sponsorudvalg:
d. Årshjulet:
Lokaletilskud skal søges
Gødningsprøve bliver taget den næstkommende mandag.
e. Opfølgning fra sidste møde:
Tjekke op på alarmen

f. Eventuelt:
Der er indkøbt en vandvogn, som leveres indenfor få uger.
Henvendelse omkring ønske om hjælp fra anden opstalder i undervisningsøjemed. Det er desværre ikke
muligt, da vi har en regel om at ryttere skal benytte de officielle undervisningstilbud, som rideskolen tilbyder.
Undervisning hos Bettina Jæger skal fremadrettet tilrettelægges som kvartalsvis kursustilbud.
Forespørgsel omkring islænderstævne på REB´s adresse i marts. Når bestyrelsen har de praktiske detaljer
omkring arrangementet, kan der udmeldes pris for leje af hal samt vilkår.
g. I venteposition:
 Klubtøj
 ·
Faste dage for vanding/harvning af baner

Referat af bestyrelsesmøde den 6. september 2017
Præsentation af rideterapi på REB v/Christina 10-15 min iht. til fremsendte oplæg
Bestyrelsens vurdering og votering 10-15 min
 Generelt positivitet omkring rideterapi på REB i bestyrelsen.
 Samarbejdet med Christina skal etableres som et ansættelsesforhold, så vi ikke mister vores
lokaletilskud for de timer, hvor hun anvender faciliteterne.
 Der skal fastsættes et opstaldningsbeløb på Litja i løsdrift med elevhestene
 Prøveperiode indtil nytår – herefter genforhandles aftalen såfremt begge parter ønsker det
 Klubben skal modtage 20% af det fakturerede beløb til dækning af administrative ydelser og slid på
faciliteter.
 Aktivitetsramme: Max 10 klienter ad gangen, terapien foregår på fastlagte tidspunkter udenfor
”prime-time”, og der tages ikke ekstraordinært hensyn til klienter blandt klubbens øvrige
medlemmer.
 Vi skal have tjekket op på kvoten for dyrehold.
Rikke og Christina udarbejder en kontrakt på samarbejdet, som gennemlæses af resten af bestyrelsen inden
underskrift.
Bestyrelsesmøde fra kl. 20.00
a. Meddelelser fra Formanden
Formanden var ikke tilstede ved mødet
b. Status daglig Leder
 ·
Dialogsamtaler – evaluering / udbytte
Umiddelbart godt modtaget – nogle var tilfredse, andre mindre tilfredse særligt med kommunikationen.
Klaus er kommet videre men oplever af flere medlemmer har svært ved at slippe fortiden.
Der vil blive indkaldt til staldmøde i efteråret, som opfølgning på samtalerne.
 ·
Foldinddeling – status
3 folde er færdige – foldinddeling bliver et af de store punkter til den kommende arbejdsweekend i uge 38.
 ·
Undervisning – faste undervisningsdage ønskes fordelt imellem undervisere
Skema over undervisning – elevskole / privatundervisning hvor også undervisernes tildeles dage. Mette har
mandag, Klaus har tirsdag og torsdag samt spring onsdag. Fredag og weekend er frit tilgængeligt. Klaus laver
udkast, som sendes videre til Mette. Det endelige skema offentliggøres på hjemmesiden.
 ·
Arbejdsplan for staldpige
Mette har planen, som blot skal ophænges på opslagstavlen. Klaus´ arbejdsbeskrivelse hænges også op på
tavlen for at imødekomme eventuelle tvivlsspørgsmål.
 ·
Elevskole
Spredt fordelt, nogle hold rigtig mange og andre næsten ingen. Vi skal have kigget nærmere på holdene –
tidsplanen, så der bliver fyldt op i huller.
Idé: et rent drengehold, da vi har mange drengeryttere.

c. Rapport fra udvalgene
- Forretningsudvalg, (herunder økonomisk rapport og budget):
 Status
Rikke sender budget ud til os alle.

 Tilgodehavender
3 personer sendes til inkasso – har modtaget flere rykkere både via mail og post uden reaktion.

Forventede udgifter / indtægter
Vi afventer momsafregning.


- Stævneudvalg:
 ·
Efterårsstævne – bliver det?
Trine var ikke tilstede på mødet.
- Juniorudvalg:
På idéplan: overnatning på rideskolen
- Etablissement udvalg:
 Status utæt tag / ventilationsrør
250 stk. tagplader over gangareal i ridehallen skal udskiftes, da de smuldrer. Ventilationen i stalden er lavet
tæt samt et hul i taget i ridehallen er repareret. Ridecentret (Thorkild) vil gerne modtage info, hvis vi kender
nogen der vil/kan løse opgaven med udskiftningen af tagplader.
 Læskur elevheste
Det skal på plads inden efterårsferien. Budgetramme: 25.000 kr.
Skal gerne indeholde et par bokse til brug for Wendy og evt. syge/halte elevheste. Str. ca. 40 kvm.
Vi må alle lede, men lav ikke endelig aftale om køb/afhentning med en sælger, før der er styr på det praktiske
vedr. afhentningen.

- Sponsorudvalg:
 Forny sponsoraftaler – skilte – pakkeløsning
Nybolig vil gerne tegne aftale på stort skilt – magen til Equasana.
Forslag: Årlig leje 2500,- Marianne varetager sagen.
 Søg fonde
Afvent status fra Mette…

d. Årshjulet:
Ormeprøver i slutning af måneden
Kontrol af alarmsystemet – Klaus tager fat i Johnny ang. alarmen.
e. Opfølgning fra sidste møde:
Revnet kumme på lille toilet: Toilet bliver udskiftet gratis ????
Vandrør på stort toilet – kondens. Røret har ydermere vist sig utæt. ”Toiletfolkene” kigger på røret, når de
monterer toilettet. Derefter bliver det isoleret.
f. Eventuelt:
Kloaksystem: Vi betaler 2500 kr. pr. 5. uge for at få tømt kloak ved toilet, hvilket er vanvittigt. Ina kontakter
Thorkild for tegninger.

g. I venteposition:
 Udeboksene,- stien mere ”gangbar”.
 Klubtøj
 Faste dage for vanding/harvning af baner
 Retningslinjer for informationsniveau og kommunikation mellem Bestyrelse og Klaus &
Bestyrelse/Klaus og medlemmer/opstaldere.
Forslag til punkt på næste møde:
Fordeling af heste og ponyer blandt opstaldere – skal vi styre det?

Referat af bestyrelsesmøde den 9. august 2017
Præsentation Julie – 10 min
Julie er kommet godt i gang og er så småt ved at kende rutinerne/hestene. Julie får sin egen hest opstaldet
på REB i løbet af efteråret.
0. Fremgangsmåde og reaktioner vedr. oprydning / opkrævning røde poser
Efter debat mellem mødets deltagere blev det besluttet, at Klaus udsender en meddelelse til medlemmerne
på REB´s lukkede FB-gruppe. Fremadrettet vil tiltag blive annonceret i bedre tid og tone. Økonomiske
opkrævninger overfor medlemmerne kan kun håndhæves/gennemføres, såfremt de er vedtaget af
bestyrelsen og annonceret i rimelig tid.
Bestyrelsen bakker op om rengørings- og oprydningsinitiativer, så REB kan være et pænt og ryddeligt sted at
færdes og takker for den store indsats, som Klaus & Co har gjort.
Bestyrelsesmøde.
a. Meddelelser fra Formanden
Der er ikke relevante aktiviteter at berette om siden sidste møde.
b. Status daglig Leder
 ·
Dialogsamtaler
Disse er ment som en åben invitation til en uformel dialog mellem opstalder og daglig leder med formål om
at gøre REB til et bedre sted for alle.
 ·
Foldinddeling
Foldinddelingen skal gerne ske i løbet af august, så foldene er klar til de sidste heste kommer tilbage fra
sommergræs. Klaus indkalder til arbejdsdag.
 ·
Undervisningsplan efterår 2017
Der er ønske om at privatundervisning også skemasættes, så ryttere kan fordele sig bedst muligt i hallens
åbningstid i vinterperioden. Klaus sender tiderne til Ina. Ina lægger undervisningsskema på hjemmesiden.
 ·
Samarbejde med ny staldpige
Samarbejdet går fint. I uge 33 mødes Mette, Klaus og Julie for at klarlægge opgaver og tidsfordeling,
hvorefter planen offentliggøres på staldens opslagstavle.
c. Rapport fra udvalgene
- Forretningsudvalg, (herunder økonomisk rapport og budget):
 Status
OK økonomi – sommergræstilbud har dog givet underskud for klubben, da de fleste heste har været inde på
fuld pension.
 Tilgodehavender
En del tilgodehavender, men netop udsendte fakturaer var ikke forfaldne på mødetidspunktet, så derfor er
der et større beløb i udeståender.
 Forventede udgifter / indtægter
Stort forbrug af foder og hø/halm. Det ser vi nærmere på i løbet af september-oktober, når alle de nye
opstaldere er faldet på plads.
- Stævneudvalg:
 ·
Efterårsstævne?
Lidt usikkerhed omkring hvor mange der nu er i stævneudvalget, hvilket lige skal afklares inden der besluttes
nærmere omkring næste stævne. Det bliver op til stævneudvalget om det bliver et stævne over 1 eller 2
dage. Der bliver uanset kun et internt elevstævne i 2. halvår 2017, der er ikke søgt om afholdelse af Dstævne.
- Juniorudvalg:
 Åbent hus arrangement planlægges til august.... Er det stadig aktuelt?
Arrangementet er passé – ingen meldte sig til at stå for det.

 Loppemarked også efter ferien... -hvornår?
Ikke meget succes i tidligere år. Vi dropper det.
- Etablissement udvalg:
 Nye baner – udskydes til 2018
Vi er kommet for langt hen på året til at det kan nås. Der er ikke indhentet tilbud endnu. Erfaring fra Nibe
Rideklub´s nye baner med gummibelægning viser sig ikke at fungere efter hensigten.
 Utæt tag ved lysplader i hele bygningen samt ved ventilationer – tagkonstruktion rådner + boks 19
våd.
Ridecentret er kontaktet og vil sørge for en håndværksmæssig besigtigelse af forholdene.
 Evaluering rengøringsweekend
Såfremt en rengøring af stalden skal gennemføres igen, skal stalden lukkes i perioden og boksene skal
tømmes.
 Isolering af vandrør til udebokse / isolering af vandrør på toilet
Opstaldere i udeboksene oplever ikke problemer med manglende vand i vinterperioden pga. frost, kun
drikkekopper kan fryse pga. stillestående vand. Isolering af forbindende vandrør mellem stald og udebokse
droppes. Vandrør på toilet isoleres for at undgå kondens – deraf det våde gulv. Ina sørger for det.
Toiletkumme revnet og skal udskiftes. Rikke ser om hun kan skaffe en ny.
 Vedligeholdelse og service af maskinpark
Ina udarbejder en plan over hvornår maskinpark skal have service – olieskift/filter, smøring m.v.
 Skade ved Awesome´s boks
Laura & Co har selv monteret en plade på indvendig side. Det er generelt opstalders eget ansvar at udbedre
skader/slid i boksene, således at hesten ikke kan komme til skade.
 Slå græs/ukrudt bag udebokse – meget fugtigt / svamp i træværk
Ina sørger for at slå græsset. Træværket kigges igennem og påføres træbeskyttelse så snart fugtigheden i
træet tillader det. Boksene opleves mere fugtige i år end tidligere, hvilket forhåbentligt er afhjulpet
fremadrettet ved rensning af tagrender / udvidelse af gennemstrømsrum i nedløbsrør.
- Sponsorudvalg:
 Forny sponsoraftaler – skilte – pakkeløsning
Ina indhenter tilbud hos Degn Grafisk på skilt og folie, så der kan tilbydes en samlet prispakke til
interesserede skiltesponsorer.
 Søg fonde om ny vandvogn f.eks. Fonden for Sparekassen Himmerland
Vi har mere brug for et læskur mere til elevhestene, hvilket der skal finde en løsning på inden vinter. Fokus
skal derfor være på skuret og ikke vandvognen ved søgning af midler i efteråret.
d. Årshjulet:
Foldplaner – den nye foldinddeling bliver igangsat/færdiggjort i august.
Udendørsbelysning – lampe bagved udeboksene flyttes over på forsiden ved springbanen og erstatter den
defekte lampe. Elektriker Niels Støvring (Rikkes far) vil være behjælpelig.
e. Opfølgning fra sidste møde :
 Springkursus ved Daniel Cassøe. (Mette)?
Mette er i dialog med Daniel omkring dette.
 Velkomstfolder og folder til nye opstaldere og passerparter – hængeparti IG
Der kommer 3 foldere i efteråret; Elevryttere, Opstalderne, REB generelt.
 Talent-udviklingspulje: Vi vil prøve at søge, Mette går videre med det?
Afventes…
f. Eventuelt:
DM hold for REB – tilmeldingsgebyr
Arrangement Støvring Maskinforretning
Afstemning i bestyrelsen efter Mariannes fremlæggelse. Godkendt såfremt Maskinforretningen sponsorerer
beløbet via et skilt.

(Ønsket om betaling af tilmeldingsgebyr på de givne vilkår frafaldes af ansøger. Ønsket om betaling af
deltageres medlemskab af REB bibeholdes og effektueres af klubben uden yderligere krav)
g. I venteposition:
 Udeboksene,- stien mere ”gangbar”.
 Klubtøj

Referat af bestyrelsesmøde den 3. maj 2017
OBS: De punkter, hvor intet er noteret, er udsat til næste møde pga. tidsnød
Møde med Ridecenterbestyrelsen
0.a Banderne i den gamle ende af hallen repareres hurtigst muligt. Der sættes brune ”trailer”-brædder
rundt i hele hallen, de nederste ca 50 cm. Vi håber at nå det inden stævnet. Medlemmerne opfordres til at
give en hånd med. Klaus indkalder. -Måske særlig opgave på arbejdsdagen lørdag d. 13.maj - Der var
fremvisning af halmladen og elevhestenes nye døgnfold med læ”hytte”.
0.b Tilbud på nye udendørsbaner er drøftet, Ridecenteret vil gerne bidrage, og vi skal prøve at lave to
konkrete tilbud, som vi kan tage beslutning om Der er lagt op til at klubben skal tilbagebetale et beløb om
måneden, dette vil nok betyde en lille stigning i box-lejen (størrelsesorden ca 100kr/md).
0.c Evt. Intet andet. Tak for fremmødet til bestyrelsen for Ridecenteret :-)
Bestyrelsesmøde
a. Meddelelser fra Formanden
Opstaldningskontrakten tilrettes, således at der fremover er præciseret at udlejning af bokse kun kan gå
gennem Klaus, man kan altså ikke selv fremleje boksen. Mads´ tilstand er ikke helt afklaret, men vi håber
dækningen af hans vagter kun er nødvendig en uges tid endnu. Dette er arrangeret. Ang. hans
ansættelsesforhold er det afklaret og godkendt helt af og med Dansk Rideforbund, og de sikkerhedsmæssige
foranstaltninger er gennemgået med ham. Mette har igen snakket med en jurist, som har godkendt
arbejdsgangen. Vi kan måske forvente besøg af arbejdstilsynet.
b. Status daglig Leder - elevskolen: - generelt
Hvordan dækker vi Mads´s evt. sygefravær/ting han ikke kan lige nu? Det lader til at løse sig ret hurtigt.
Spørgsmål fra stalden: Kunne vi hjælpe økonomien ved at tage ponyer ind senere her i sommer, og evt. klare
mere selv, så tiden til indtagning spares ... man kunne evt. lave hjælpeordninger? Svar: Forslaget modtages
positivt; men foreløbig fortsætter vi som tidligere, da det er vores indtryk at hestene vil komme til at vente
lidt for længe ude, og der endnu ikke er tilstrækkeligt græs på foldene til det.
ML har sat Wendy til salg på to facebooksider.
c. Rapport fra udvalgene
Forretningsudvalg, (herunder økonomisk rapport og budget): Stævneudvalg: Kommende stævne ? Husk arbejdsdag på lørdag d. 13 ! Juniorudvalg: Sommerlejren (søndag d. 25/6 kl. 14 til onsdag d. 28/6 kl 17.), -Nyt? /Vente? Venter ? : Åbent
hus arrangement planlægges til august.... hvem er på? Loppemarked også efter ferien... -hvornår? Etablissement udvalg: Banespørgsmålet drøftes under pkt. 0 Sparnord Fonden/ andre fonde. -> det kræver
budget og plan. Hvem laver? -Heidi Pugholm vil gerne søge for os. Ina: Forslag om indførsel af faste dage
med vanding og harvning af baner. Sponsorudvalg: Øvrige sponsorater arbejder vi på at få fornyet.... Hvem gør hvad?
d. Årshjulet
e. Opfølgning fra sidste møde
- ML,- dressurkursus ved Bettina Jæger. - springkursus ved Daniel Cassøe. (Mette)? - Velkomstfolder og
folder til nye opstaldere og passerparter laves. - Mosbæk, er aftale lavet til stævnet? - Talent-udviklingspulje:
Vi vil prøve at søge, Mette går videre med det? - oversigt over fodervagternes opgaver, denne hænges op i
stalden. gjort? - Sommergræs. ML -opslag er lavet:-)
f. Eventuelt
g. I venteposition
Sskabe til sadelrummene. stilling til på staldmøde (og når udendørsbanerne er i orden.) P-pladsen Udenfor
udeboksene,- stien mere ”gangbar”. Klubtøj, Sommerfest for alle efter ferien. (Høstfest?)

Referat af bestyrelsesmøde den 3. april 2017
a. Meddelelser fra Formanden
Klubaften fra Mosbæk satser vi på kan blive i tilknytning til det kommende stævne.
Talent-udviklingspulje: Vi vil prøve at søge, Mette går videre med det.
b. Status daglig Leder
- elevskolen:
Wendy er stadig til salg. Der er søgning til elevskolen.
- generelt:
Hegnet er flyttet for Ambercon.
Laden ryddes lørdag d.8/4, så vi kan få støbt.
Klaus har hentet tilbud på skabe til sadelrummene. Det er en investering vi tager stilling til på staldmøde og
når udendørsbanerne er i orden.
P-pladsen skal laves i nær fremtid. Vi undersøger hvilke muligheder der er .
Tilbud på udendørsbaner hentes hjem nu i foråret.
Udenfor udeboksene skal vi have gjort stien mere ”gangbar”.
Løsdriftstald, -er det noget produktionsskolen kan lave? Vi undersøger mulighederne.
(to skure, ca 5x16m)
c. Rapport fra udvalgene
- Forretningsudvalg, (herunder økonomisk rapport og budget):
1. Økonomisk er vi pænt med. Det er vigtigt at vi er opmærksomme på rettidig betaling.
Der er søgt landbrugsstøtte.
2. Ændringer angående fra staldvagterne/opgaver for opstaldere:
”17-hø” hedder fremover ”16-hø” og i weekenden giver man selv dette fra 1.maj.
Der laves en oversigt over fodervagternes opgaver, denne hænges op i stalden.
Af- og påsætning af gamacher, klokker eller andet faktureres fra 1. maj med 200kr/mdr.
(Bliver der 6 eller flere med behov for dette, vil vi øge fodervagt tidsrammen med ½ time pr. weekend.
Næste halve time udløses ved 11 heste med særligt behov.
(Hvis det er elevhestene , udløser det ikke ekstra tid, da det anses som en fast del af fodervagt-opgaven)
3. Fodertilbud som Klaus har fået er ikke attraktivt, da det fordyrer betydeligt.
4. Springbane
Der er styr på lån af bane til 100års -stævnet.
5. Sommergræs
ML finder sidste års tilbud. Der kommer opslag snarest (vi satser på primo maj)
6. Parkeringsplads , se tidl.
7. Klubtøj, pga mere presserende opgaver venter vi lige med dette.
- Stævneudvalg:
Vi er på vej med planlægningen af det kommende stævne.
Dommere er bestilt.

Det er vigtigt, at folk er parat til at gi´en hånd med når stævne-hjælperlisterne kommer op :-)
- Juniorudvalg:
Sommerlejren er i støbeskeen.
I år bliver det fra søndag d. 25/6 kl. 14 til onsdag d. 28/6 kl 17.
Kommende arrangement?
Åbent hus arrangement planlægges til august.
Loppemarked også efter ferien.
- Etablissement udvalg:
Tilbud på baner hentes hjem.
Søge Sparnord Fonden. Eller andre fonde.
Vi holder møde om 14 dage kun om udendørsbanerne. Dato 19/4 kl 19.30
Ina har lavet en liste over opgaver der skal laves i nær fremtid. Nogle til arbejdsdage, nogle er større opgaver.
- Sponsorudvalg:
Fonde søges. Øvrige sponsorater arbejder vi på at få fornyet.
d. Årshjulet:
Aktivitetstilskud.
Vær opmærksom på evt. regulering i fodermængden, nu der måske er mere græs på foldene.
Sommergræs.
e. Opfølgning fra sidste møde:
- Velkomstfolder og folder til nye opstaldere og passerparter laves.
f. Eventuelt:
Vi satser på at lave en sommerfest for alle efter ferien. (Høstfest?)
ML forsøger at få dressurkursus ved Bettina Jæger.
Evt. også springkursus ved Daniel Cassøe. (Mette)

Referat af bestyrelsesmøde den 8. marts 2017
Efter generalforsamlingen trådte den nye bestyrelse sammen og konstituerede sig således:








Formand: Mette Langley
Næstformand: Trine Binderup,
Kasserer: Rikke Bohmann Hyttel
Sekretær: Marianne Larsen
Medlem: Ina SøgaardGrønhøj
Medlem: Anni Christiansen
Suppleant: Lone Godske

(på valg næste år)
(på valg næste år?)
(Ikke på valg næste år)
(på valg næste år)
(ikke på valg næste år)
(på valg næste år)
(suppleant altid valgt for ét år)

Til udvalgene tilknyttedes følgende kontakter i bestyrelsen:





Forretningsudvalget: Mette og Rikke
Stævneudvalget: Trine
Juniorudvalget: Anni (De andre voksen-kontakter er: Line Dahl og Benita Nicolajsen)
Etablissement udvalget: Ina

Ina vil gerne være kontakt til fodervagterne samt overtage hjemmesiden.
(I starten i samarbejde med Poul)
NYT: Det er planen at der skal støbes bund i halmladen til påske, hvis vejret tillader det.
Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 4. april kl. 19.30

Referat fra kort bestyrelsesmøde d.1/3-2017
Til stede : Mette. Trine, Rikke, Marianne
Fraværende: Lilli, Niels Jørgen
1. Forberedelse af generalforsamlingen.
Herunder valgtes at indstille Henning Nielsen til æresmedlem.
Henning er altid på pletten når vi har brug for ham til stævner med fin musik til ridningen.
Vi takker!
2. Gennemgang og godkendelse af regnskab med Revisor Anette Barett.

Referat Bestyrelsesmøde REB 1/2-2017 kl 19.30
Tilstede var: Mette, Rikke, Trine, Lilli, Marianne
a. Meddelelser fra Formanden
Vi vil gerne udlåne 2 ponyer til ponytrækning til 4.juli arrangementet i Rebild.
Ridecenteret kommer i denne uge og afgør, hvad vi gør mht bander i den gamle del af hallen.
Ridecenteret vælger, hvilket tilbud på bund i laden, vi vil benytte.
Thomas Clement vil give rabat på skoning af elevheste, og rabat til privatheste på samme dag. Vi undersøger
hvordan ordningen er med Casper.
b. Status Daglig leder
- Elevskolen : Kører fint. Enkelte hold har plads til nye ryttere.
- Generelt : Der er to ponyer/heste på venteliste. Klaus arbejder på, om vi kan få et par bokse midlertidigt i
laden.
Status elevhestene: Wendy mht. Salg: Hun fungerer ok nu; men planen er, at hun skal sælges. Hun udbydes
til 22.500kr til salg.
Lidli, der fungerer fint som elevhest, købes af rideklubben.
Kiropraktor bestilt til elevhestene , Elin kommer ca. i uge 8.
- Andet : Det er aftalt med et firma som skal se på udendørsbanerne mhp. forbedring
Vi har ikke fået tilbud endnu.
c. Rapport fra udvalgene
- Forretningsudvalg, herunder økonomisk rapport og budget:
Mobilepay fungerer fint, og Rikke vil gerne have det som redskab. Vi satser på det bliver realitet snarest.
Opgørelse af overskud fra stævne er på trapperne, vi mangler lige de sidste tal.
Der gøres opmærksom på at vores betalingsfrist skal overholdes.
Der står i opstaldningskontrakten: "Rideklubben forbeholder sig ret til at disponere over staldpladsen,
såfremt pensionsprisen ikke er indbetalt senest 14 dage efter forfaldsdato" , så vær venlig at stramme op!
Bestyrelsen er enig om, at hvis betalingsfristen gentagne gange ikke overholdes, vil der blive indkaldt til en
personlig samtale med bestyrelsen for at finde en løsning.
Årsresultatet ser lovende ud, måske lille overskud, mod et budgetteret lille underskud.
- Stævneudvalg: Ang. klage fra smed om modtagelse af sponsorpræmie.
Mettes opfølgning hos de berørte parter: Der er ikke mere i sagen.
Kommende stævne, status: Dommere, Henning mm. er bestilt, og vi er klar.
Der er lagt op til, at vi ønsker udendørs klubstævne i maj måned 20/21.maj, samt et e-stævne i efteråret.
Vi laver seddel til elevskoleforældre, som kan deles ud inden stævner, mht mulighed for at hjælpe til.
- Juniorudvalg: Flere kommende arrangementer. Ikke udmeldt endnu.
Fastelavn er under planlægning, se facebook for mere info :-)
- Etablissement udvalg: Arbejdsdage besluttet, første gang er mandag d.13/2 i uge 7 kl 17.oo med aftensmad
kl 19.
- Sponsorudvalg: intet nyt.
d. Årshjulet:
e. Opfølgning fra sidste møde :
Generalforsamlingen: Mette arbejder på at lave opslag og og tilmelding.
Dato 8/3 kl 17.30, først overrækkelse af vandrepokaler, herefter spisning og generalforsamling kl 19.00
Hvem er på valg: Trine er på valg, og NJ ønsker at trække sig (suppleant og indgået i bestyrelsen for Thomas,
der trak sig).
Vi vil satse på et lidt større arrangement med præmieoverrækkelse og evt. fællesspisning på Shell Motel eller
lignende sted, hvis der er deltagere nok til det.

Hold øje med opslag herom :-)
f. Eventuelt:
Det er dejligt med de fine spisearrangementer; men overskuddet er ikke voldsomt, så vi tjener ikke så meget.
Socialt og stemningsmæssigt er det et stort plus i klubben :-)
-I vedtægterne vil vi gerne have præciseret hvem der har tegningsretten for klubben.
-Angående skriftlig meddelelse om generalforsamling, ændres dette til opslag på hjemmesiden og opslag på
rideskolen.
- Link til referatet lægges på facebook

Referat Bestyrelsesmøde REB 4/1-2017 kl 19.30
Tilstede var: Lilli, Niels Jørgen, Rikke, Mette, Trine og Marianne
a. Meddelelser fra Formanden
Ambercon skal bruge deres grund, og Klaus regulerer foldene, så det kan lade sig gøre.
Foldene er det nederste af de lange folde på modsat side af cykelstien. Det har ikke praktisk betydning for
os.
Udendørs baner og bund i halmladen prioriteres højt økonomisk af ridecenteret. Der arbejdes på at få
arbejdet sat i gang.
Vi overvejer om nogen i klubben vil arbejde i et udvalg, hvor man finder ud af, hvilke muligheder der er ang.
typer og priser for baner?
Henvendelse til bestyrelsen om deltagelse i dette udvalg.
Det kan ikke forventes, at der er nye udendørsbaner inden sommerferien.
Ophold i halmladen skal undgås, med mindre det er for at hente halm/wrap. Ballerne kan vælte, hvis der
”leges” i dem. Farligt!
b. Status daglig Leder
- Elevskolen : Kører fint.
- Generelt : Status bokse ? Der er fyldt op i stalden nu.
Status elevhestene ? Alt ok. Wendy er dog ikke helt sød for tiden. Vi overvejer salg.
Kiropraktor bestilles til elevhestene (som regel godt tilbud fra Elin)
- Andet : Barrieren skal ordnes. Ridecenteret skal høres, og vurdere hvad vi gør.
Der er kurser i støbeskeen.
Der er ikke god orden i det private foderrum, der opfordres til at gøre bedre indsats.
Tirsdag kommer der et firma og ser på udendørsbanerne mhp. forbedring.
c. Rapport fra udvalgene
- Forretningsudvalg, herunder økonomisk rapport og budget:
Mobilepay er godt til betaling af fakturaer vurderer Rikke.
De nye ridebanekorts priser effektueres fra 1. februar.
Ridebanekort : Priserne ændret hvis man ikke er opstalder:
Ridebanekort, fri afbenyttelse i vinter halvåret (1.okt-31.marts) *1) *2)
Ridebanekort, fri afbenyttelse i sommer halvåret (1.april-30. Sept.) *1) *2)
Ridebanekort ved hest/pony nr. 2, 3 og 4 ved samme ejer *2)
Ridebanekort hvis man samtidig modtager undervisning *2)
Ved samtidig undervisning på hest/pony nr. 2, 3 og 4 ved samme ejer
1/2 års ridebanekort *2
1/2 års ridebanekort på hest/pony nr. 2, 3 og 4 ved samme ejer
- Stævneudvalg:
Klage fra smed ang. modtagelse af sponsorpræmie.
Sagen er drøftet, og Mette følger op hos de berørte parter.
Kommende stævne, status? Ikke noget konkret endnu.

600 kr/ måned
300 kr / måned
150 kr / måned
200 kr / måned
100 kr / måned
Der betales kun for
de 5 måneder
Der betales kun for
de 5 måneder

Rikke V. trækker sig fra udvalget.
- Juniorudvalg:
Kommende arrangement? Fastelavn er under planlægning.
- Etablissement udvalg:
Arbejdsdage besluttes. Klaus aftaler datoer med Heidi K.
Hun vil gerne være den der har overblikket over opgaverne på dagen, samt hjælpe med uddelegering af
dem. Tak Heidi.
Det er vigtigt, at alle så vidt det er muligt møder fra arbejdsdagens start, så vi kan koordinere.
Husk det giver sammenhold og god stemning, når vi hjælpes ad :-)
- Sponsorudvalg: Intet nyt.
d. Årshjulet:
Hvornår er undervisning i elevskolen aflyst i helligdagene i foråret?
Undervisningen er aflyst i skolernes ferier. (Se også kalender)
e. Opfølgning fra sidste møde :
Generalforsamlingen: Mette arbejder på at lave opslag og tilmelding.
Vi vil satse på lidt større arrangement med præmieoverrækkelse og evt. fællesspisning på Shell Motel eller
lignende sted.
Hold øje med opslag herom :-)
f. Eventuelt:
Sponsorarrangement med formålet renovering af udendørsbanerne ?
Vi er åbne for forslag fra medlemmerne.
Kan nogen lave et skilt med navnet på caféen ”Café Krybben” ?

