Referat af bestyrelsesmødet d. 10. april 2019 kl. 19.45
Til stede: Lone, Heidi, Connie, Rikke og Mette
Fraværende: Anni og Lisa

1. Meddelelser fra formanden
Vi skal være opmærksomme på, at opstalder kontrakten er i orden og oplysninger på boksen er klar inden
indflytning af ny hest. Bestyrelsen har udarbejdet en seddel med de nødvendige oplysninger til boksen. (Lone
laver opslag herom).
2. Status på daglig leder/staldpersonale situationen, har vi styr på driften?
Vi er glade for at så mange har budt ind på at løse opgaver i samlet flok, så længe Julie er sygemeldt. Vi skal
dog være ekstra opmærksomme på at følge rutinerne og sikre os at alle heste får foder/hø/wrap. Julie
forventes tilbage pr. 1. maj 2019. Her skal hun sammen med staldarbejdet varetage bestilling af foder, hø,
halm, wrap og tømning af container.
a. Elevskolen
Connie og Mette har fremadrettet ansvaret for elevskolen fungerer optimalt. Herunder har vi kontakt med
passerparterne med hvem vi sammen med deres forældre har møde i morgen torsdag d. 11. april 2019. Vi
skal sammen afstemme forventninger til hinanden og finde ideelle løsninger på, hvordan det bliver den
bedst mulige aftale på REB. Ligeledes skal vi tale om sikkerhed i samværet med hestene.
Vi er glade for, at vi har et godt undervisningsudbud med dygtige, ansvarlige og glade undervisere. Holdene
er fine, men vi skal have lavet enkelte justeringer, således de er hensigtsmæssigt fyldt op. Endvidere skal vi
tirsdag aften kl. 20.00 have oprettet et “tantehold” bestående af modne voksne hesteglade kvinder.
Vi arbejder på at finde en ny max. kategori 3 eller lille 2’er pony til elevskolen og sælge Wendy, hvor Rikke
tager kontakt til aktuelle købere.
Det er aftalt med Christina, at vi gensidigt må bruge islændere/elevskole ponyer i et rimeligt omfang, hvilket
løbende aftales. (Mette taler med Christina om, hvor vi kan placere udstyret, således det kan bruges af
elevskolen)
b. Generelt og herunder arbejdsmiljø/trivsel ved Lisa på vegne af staldpersonalet.
Vi skal have et møde med vores undervisere, når de alle er kommet godt i gang. Her skal vi have en dialog
om holdsammensætning, udfordringer med undervisningen og få inspiration fra hinanden.
c. personalesituationen
Heidi og Christina har afholdt møde vedrørende ansættelsesaftale for rideterapi, hvilket de er nået til
enighed om og tilfredse med. I vinterhalvåret foregår rideterapi undervisningen i den ene ende af hallen,
hvor andre ryttere også må ride. Der tages gensidigt hensyn til hinanden. Rideterapi og holdundervisning
foregår ikke samtidig. Rideterapien betaler 1.000 kr pr pony, til dækning af foder mv . (Lone taler med
Christina)
d. hvilket foder skal rideskolen tilbyde - både müsli og lucerne?
Vi beslutter at tilbyde begge varianter af foder. (Lone melder ud på FB)
3. Årshjulet
Fra maj måned laves et overblik over, hvem som ønsker sommergræs og hvornår vi helt nøjagtigt skal have
hovedrengøring i stalden. Dette finder etablissement udvalget ud af inden maj. Tilbuddet bliver ligesom de
seneste 2 år med selvpasning og mulighed for at lukke ind/ud fra/på fold. Dog i rengøringsperioden over 2
dage skal hestene være på døgnfold eller overnatte andet sted end REB.
4. Bearbejdning af indkomne mails, klager osv. fra medlemmer.
Bestyrelsen har modtaget en kommentar til opstalderkontrakten vedrørende vedligehold af boksen, hvilket
vi har drøftet. (Lone melder svar tilbage)
5. Rapport fra udvalgene:
a. Forretningsudvalg herunder økonomi og kontrakter ved Heidi
Nye kontrakter udarbejdet udfra Dansk Rideforbunds reglement og retningslinjer og udleveret til underskrift
ved alle opstaldere.

Regnskabet gennemgået for 1. kvartal. Som lovet på seneste generalforsamling vil 1. kvartalsregnskab blive
gennemgået, det vil blive d. 27. april 2019 ifm. arbejdsdagen.
b. Stævneudvalg
Bestående af Heidi, Tanja, Trine, Sophia og Sanne Holm. Til sommerstævnet har vi fået D-mesterskabet i
dressur og vi forventer at lave sponsor klasser.
c. Juniorudvalg
d. Etablissement Udvalg
Arbejdsweekenden finder sted d. 27. april 2019, hvor Heidi K. styrer fordelingen af opgaver og listen kan ses i
stalden og på FB.
Renovering af udendørsbanerne - Heidi er i gang med at indhente tilbud på renovering af halvt areal, således
ponybanen ordnes først og banen med flis bevares.
6. Eventuelt
Lone har fået en henvendelse fra en mor, hvis datter på 2½ år, taler konstant om heste og hun vil derfor
gerne give datteren en oplevelse af at sidde på en pony. Dette vil vi gerne imødekomme og aftaler et besøg
på REB.

Bestyrelsens konstituering

Tirsdag d. 12. marts 2019
Følgende var til stede: Lone Godske, Heidi Pugholm, Anni Christiansen, Lisa Drejer Jacobsen, Connie
Frederiksen og Mette Hansen
Fraværende: Rikke Hüttel
Formand: Lone Godske
Næstformand: Connie Frederiksen
Kassér: Heidi Pugholm
Sekretær: Mette Hansen
Bestyrelsesmedlem: Anni Christiansen
Bestyrelsesmedlem: Rikke Hüttel
Suppleant: Lisa Drejer Jacobsen
Lone fremhævede, at det er vigtigt, vi hjælper hinanden, således formanden på forespørgsel og gennem
dialog kan uddelegere opgaver og ansvarsområder, således arbejdsbyrden fordeles bedst muligt. Vi skal på
næste møde drøfte ansvarsområder.
Efterfølgende havde vi en dialog om følgende:
Personalesituationen - Vi drøftede, hvordan vi griber fremtiden an og blev hurtigt enige om, at det er
væsentligt at inddrage opstalderne, således vi hurtigt kan finde frem til en hensigtsmæssig og ønsket løsning.
Opstaldermøde Lørdag d. 16. marts 2019 kl. 14.00.
(Lone formulerer og laver opslag).
Julie vil gerne byde ind på staldarbejdet, hvilket hun så småt starter på i denne uge. Vi taler om arbejdet i
stalden og det at gå alene, hvor vi mener det er væsentligt at have en sparringspartner fra bestyrelsen,
således arbejdet og standarden højnes samt dialogen om arbejdsopgaver effektueres. (Lisa byder ind på
denne opgave)
Arbejdsopgaver som trænger sig på er udmugning af elevhestenes læskur, så de kan ligge tørt og godt.
Skuret skal tømmes og derpå holdes rent og klatter skal fjernes løbende, hvilket bliver en opgave for
passerparterne i weekenden. (Anni bliver sat på opgaven og undersøger mulighederne for udmugning af
løsdrift).
Der indkaldes til arbejdsweekend snarest, hvor boksene i stalden skal have udskiftet den ene side.
Vi skal have opdateret og gennemgået alle kontrakter med de ændringer, der skal tilføjes. Samtidig skal vi
have fundet en løsning på opbevaring af hestepas.
Elevskoleudvalg etableres, hvor Bente Kronborg, Christina Dall og Connie Frederiksen er repræsenteret. De
skal sammen have fokus på elevskolen, herunder holdsammensætning, dialog med passerparterne og
underviserne.
Vi skal sammen bidrage til positiv omtale af klubben, således vi igen kan få en god stemning og flere
opstaldere i vores fantastiske klub.
Staldpersonalet giver træpiller en gang ugentligt og fremadrettet bliver det opstaldernes egen opgave at
købe ekstra ved behov.
Mikkel (Benediktes far) vil gerne deltage på et bestyrelsesmøde, hvor han kommer med et indspark omkring,
hvordan vi kan højne økonomien gennem sponsorater mm.
Økonomimøde afholdes tirsdag d. 19. marts 2019 kl. 18.30
Lars Kirkedal(Emilies far) deltager sammen med bestyrelsen

Bestyrelsesmøder afholdes fremadrettet 2. tirsdag i hver måned kl. 19.00.
Dagsorden med indkomne punkter sendes ud til bestyrelsesmedlemmerne i weekenden op til mødet.

REB: Referat af bestyrelsesmøde den 6. februar 2019.
Generalforsamling marts 2019
Lone forbereder stikord til formandsberetningen og et opslag til hjemmesiden vedr. nyopstillede
bestyrelsesmedlemmer. Ligeledes laves et opslag på FB omkring tilmelding til spisning.
Vi ser nærmere på indkomne mails og debatterer, hvilke mulige løsninger vi kan imødekomme og hvilke
uddybende spørgsmål, vi skal være opsøgende på.
Vi beslutter at nedsætte bokslejen pr. 1. marts 2019 med 200 kr i kraft af, at undervisningen forsvinder, men
vores leverandør af hø har ikke mere, så vi skal finde ny og dermed forventer vi en stigning på prisen af hø.
(Heidi melder ud på FB).
Klaus fortsætter som underviser på REB med løn på samme måde som nu. Vi vil på generalforsamlingen
præsentere et forslag til struktur af undervisere udefra.
Vi taler om mulige kandidater til Årets frivillig og Æresmedlem samt vandrepokalerne, som skal indgraveres
(Mette indleverer dem).
Rideterapi
Rikke har udarbejdet et word-dokument til oprettelse af nye elever og vi skal have aftalt et møde til
udarbejdelse af ny aftale med Christina.
Stalden
Vores nye staldpige Kia er startet op pr. 1. februar 2019 og er godt i gang med at lære hverdagens rutiner på
REB. Kia udviser stor forståelse og tager initiativ til hverdagens arbejdsopgaver, hvilket vi er super glade for. I
denne første uge får hun ligeledes en grundig introduktion til maskinerne af Klaus. Når Kia er inde i de
praktiske opgaver skal hun introduceres til de administrative opgaver, som vi i bestyrelsen mener, hun skal
varetage. Endvidere vil vi gerne have en dialog på generalforsamlingen omkring, hvilke frivillige initiativer,
der kan varetages af klubbens opstaldere.
Vi er utrolig glade for og værdsætter højt, at Bente Kronborg har tilbudt, at undervise AK-klassen fra Skørping
om mandagen i en periode på 3 måneder fra 1. marts 2019, således klubben ikke har en udgift til betaling af
undervisning.

REB: Referat af bestyrelsesmøde den 9. januar 2019.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Meddelelser fra Formanden
Status fra daglig leder
Årshjulet
Indkomne mails
Rapport fra udvalg
Eventuelt

Ad 1.
a) Opfølgning på staldmøde
Bestyrelsen lyttede til medlemmernes bekymring vedr. klubbens økonomi, herunder ønsket om at kunne
følge klubbens økonomi tættere. Økonomen vil blive fremlagt ved kvartalsregnskaber evt. ved staldmøder
(næste gang dog årsregnskab 2018 og budget 2019 der fremlægges ved Generalforsamlingen).
Der blev taget beslutning om at fastholde den afprøvede prisstruktur, hvor prisen for opstaldningen
inkluderer undervisning, selvom flere opstaldere er flyttet med baggrund i denne prisstruktur. Bestyrelsen
tror fortsat, at det er den rigtige vej for klubben og for klubbens økonomi. Dette er dog for nuværende ikke
tilstrækkeligt til at dække udgifterne for opstaldningen. Vi er derfor nødt til at begrænse vores udgifter
yderligere – se følgende afsnit. Beslutningen meddeles på Opstalder Facebooksiden (Heidi – er gjort).
b) Økonomi
Heidi, Lone og Klaus har forsøgt at lave et realistisk budget 2019, der er fremlagt for bestyrelsen til
kommentarer. Resultatet er et underskud, hvor det særligt er opstalderdelen, der bidrager hermed.
Budgettet er lavet med baggrund i den nuværende belægning (10 tomme bokse). Ved at fordele lønudgiften
til weekendvagter (fodring fredag aften, lørdag og søndag udlukning og 3 gang fodring pr. weekenddag) som
frivillig turnusordning blandt opstalderen, vil kunne spares ca. 70.000 kr. om året (ca. 300 kr/boks/måned).
Derved vil budgettet balancere. Desuden skal der arbejdes med forslag til færre lønudgifter til fast
staldpersonale, idet mindste så længe, der ikke er fuld stald (se næste afsnit). Dette slås op på Opstalder
Facebooksiden (Heidi – er gjort), samtidig med at der indkaldes til nyt staldmøde den 28. januar 2019 kl.
19.00, hvor vi beder om opstaldernes tanker og ideer til (yderligere) besparelser.
c) Ny staldpige
Julie har sagt op og er sygemeldt (sandsynligvis resten af januar). Det betyder at vi beder opstalderne om at
hjælpe til med at tage egne heste ind om eftermiddagen, indtil vi får ansat ny staldpige. Alternativt betaler vi
for vikarhjælp, med deraf yderligere udgift for klubben. Det opslås på Opstalder Facebooksiden om hvilken
løsning opstalderne ønsker (Heidi – er gjort). Hvis ikke det tydeligt tilkendegives fra opstalderne, at man
ønsker at klubben betaler for vikarhjælp, vil det blive opstalder selv der skal (eller hjælpes ad med) at tage
heste ind om eftermiddagen.
Vi skal have fundet nu staldpige – der vil blive lavet opslag på diverse Facebooksider (Heidi). Klaus har fået en
henvendelse fra en ansøger som vi kontakter (Klaus – er gjort).
Ved ansættelse af ny staldpige skal arbejdsopgaver sandsynligvis fordeles anderledes imellem denne og
Klaus. Dette afhænger dog af staldpigens ønsker og muligheder, idet Klaus udtrykker villighed til at være
fleksibel i forhold til de muligheder, der byder sig.

Ad 2.
Ingen bemærkninger
Ad 3.
Generalforsamling fastsættes til 6. marts 2019. Heidi formulerer en tekst, der påføres næste faktura (Rikke).
Derudover laves der 3 opslag: Facebook, hjemmesiden og opslagstavlen (Heidi). 17.30: Spisning (Klaus),
18.00: Uddeling af pokaler, 18.30: Generalforsamling.
Ad 4.
Intet
Ad 5.
Klubmesterskaber 27. jan 2019. Ellers intet.
Ad 6.
Intet.

