Opstalder møde lørdag d. 19. januar 2019
Der er blevet indkaldt til møde grundet Klaus’ opsigelse som daglig leder pr. 1. marts 2019 samtidig med, at
vi har brug for at høre jeres holdning vedrørende staldhjælp fra og med mandag d. 21. januar 2019.
Lone introducerede med en opdatering af bestyrelsens frivillige arbejde, hvor den aktuelle og akutte
situation vi står i italesættes og derfor har vi brug for opstaldernes hjælp/holdninger i løsningsfasen.
Dialog:
Jeg ønsker et reelt billede af økonomien og herunder kvartalsregnskaber, således vi kan følge med. Hvad
koster det reelt set pr. hest pr. boks at være opstaldet?
Bestyrelsens svar: Et kvartalsregnskab er under udarbejdelse og dette også udfra de oplysninger, som vi har
for hver boks. 170 kr pr hest for foder(fradrag ved eget foder) og 650 kr for hø/wrap/træpiller.
Omkostningerne afhænger af antallet af opstaldere. Container afhentning er en stor besparelse i og med den
kun tømmes hver 14. dag.
Det som i dag betegnes som tilkøb af forskellig art bør meldes ind til kasseren af opstalderen selv, således
det opkræves ved månedlig betaling.
Tilkøb - vi skulle arbejde med at sætte grundprisen lavt og så have resten med som tilkøb, da alle andre gør
det på den måde.
Kan vi i en kortere periode sætte prisen op med 500 kr? Dette forslag afvises prompte.
Der var forslag om, at den sidste underviser aftenfodrede. Det ville betyde en ret tidlig fodring, hvilket der
ikke var stemning for, da dette var afprøvet og hestene skal stå i mange timer frem til næste dags morgen.
Tilgengæld blev der tilbudt at tage flere frivillige opgaver, herunder tilbød Heidi Klemmensen at varetage
aftenfodringen, Helle Kiel tilbød at harve banen i ridehallen og Sophia Langley vil gerne lave en video om
REB. Der skal dog være en vis lighed i fordelingen af frivillige opgaver, men generelt var der ikke stor
opbakning til mere frivilligt arbejde. Prisen for opstaldning er allerede høj og så forventes et vist
serviceniveau.
Kan vi tiltrække flere passerpartere? Wendy og Felix mangler passerpartere, særligt Wendy virker “træt” og
har ondt i ryggen, hvorfor vi bør overveje en udskiftning af hende. Felix trænger til en rutineret rytter, som
kan vise ham vejen og gøre ham glad igen.
Kan vi tjene mere på rideteapidelen og undervisning? Bestyrelsens svar: vi skal genforhandle aftalen med
Christina.
Det ønskes, at der er større gennemsigtighed i regnskabet samt at der i regnskabet tages højde for ansattes
aflønning i form af boks som løn og undervisningstimer skilles ad.
Egen underviser bør være en mulighed for 50 kr ekstra.
Ridehuskort med begrænset adgang på spidsbelastede tidspunkter bør sættes ned til 300 kr, således vi er
konkurrencedygtige. Bestyrelsen har taget dette til efterretning og ændret det allerede.
Vi vil dog også fremhæve, at hvis der er nogle ideer til alternative udlejninger af ridehallen, som vi tidligere
har gjort med succes, må man gerne komme med forslag.
Afsluttende konklusion
Laura Mikkelsen ansættes i Julies sygdomsperiode resten af januar måned og Kia ønskes ansat per 1. marts
2019 som staldhjælp på fuld tid med ledelsesmæssige opgaver.
Ved sygdom kan Bente og Laura Kronborg kontaktes, da de har skiftende arbejdstider.
Weekend fodring ønskes bibeholdt.
Bestyrelsen vil gerne takke for et konstruktivt møde med mange forslag, som vi vil tage til efterretning og
debattere på kommende bestyrelsesmøder.
Endvidere skal prisen på opstaldning minus undervisning i regnet revurderes.
Generalforsamling med spisning fastlagt til 6. marts 2019.

Staldmøde december 2018.
Evaluering af den nye struktur på REB
Bestyrelsen
Det har overvejende været positivt og opstalderne har bidraget positivt med en god tone i
afprøvelsesperioden. Vi har modtaget 2 skriftlige henvendelser. Det har været en positiv oplevelse, men
bekymringen går på antallet af tomme bokse. Selve strukturen er der positive tilbagemeldinger på, men der
bør ses dybere på ansættelserne af Julie og Klaus i et økonomisk perspektiv. Vi har 2-4 ledige bokse efter
ændringerne og det har indvirkning på økonomien. Vi skal forsøge at skære ned på de udgifter, som vi kan
ved at bidrage selv. Hvis vi selv fordeler møget i containeren skal den kun tømmes hver 14. dag. Vi skal ikke
muge wrap/hø ud, da det er en økonomisk belastning. Hestene behøver ikke at stå på halm, da vi også her
kan spare penge. Høhæk. Container, som kan sænkes, så vi ikke længere skal bruge transportøren.
Vi skal afstemme staldpige forventningerne og se på udfordringerne med at lukke hestene tidligt ud og sent
ind. Lønomkostningerne er afstemt efter fuld stald og det er forsøgt at give Julie ekstra opgaver, således
pstalderne fik en fornemmelse af, at de skulle lave mindre selv, men det er ikke lykkedes hende at udføre
opgaverne.
Opstalderne:
Klubbens ambitionsniveau er steget, således undervisningen bliver trukket ned over hovedet sammen med
prisstigningen. Vi vil gerne have større indsigt i økonomien og det vil være en god ide at synliggøre
kvartalsregnskaber, da det skaber indsigt og gennemsigtighed. Dejligt fristed, god stemning og vi er gode til
at hjælpe hinanden. Opstalderne har benyttet sig af undervisningen og dialogen omkring undervisningen har
været konstruktiv og der har været et dejligt engagement fra såvel underviser som elev. Det er billigt at give
210kr for undervisning ved berider. Halkort 300 kr ved undervisning - Halkort 600 kr uden undervisning - Hvis
vi skal have flere folk til at se REB bør vi revurdere prisen på halkort. Belastningen på hallen er minimal og
der kan sagtens være plads til flere.
Hvad skal vi fremhæve for mulige opstaldere:
gode folde og megen foldtid.
hestene bliver lukket ud og ind samt fodret med hensigtsmæssige intervaller.
hyggelig stemning og et dejligt frirum
lave en video
Er der plads til 2 ansatte?
Elevryttere - 1 times undervisning med op- og afsadling. Passerparter - Hvad må de? Det er ikke
hensigtsmæssigt at de går alene om aftenen i stalden uden forældreopbakning med små tilskuere.
Bestyrelsen tager en samtale med forældre/passerparter. Heidi Klemmensen undersøger dyrlæger og priser
på ormekure.

Referat - Staldmøde d. 16/8 2018
Vi har som bestyrelse været i dialog omkring en ændring af strukturen og prisen for opstaldning på Rebild
Sportsrideklub. Baggrunden er, at vi ønsker at skabe en rideskole med visioner om at dygtiggøre vores
elever, så meget som muligt under kyndig vejledning og undervisning af vores berider/daglig leder
Klaus Holm. Derfor har vi valgt at undervisning skal indgå i opstaldningen på REB.
Endvidere vil vi gerne fastholde og sikre vores personale (daglig leder og staldpige) gode og rimelige
arbejdsvilkår, hvilket gør, at vi i bestyrelsen har valgt at udvide de tilbud, der gives til klubbens opstaldere.
Det betyder, at staldpigen vil være ansat på fuld tid (37 t/uge) og at der i en forsøgsperiode på 3 mdr (1. okt.
2018 -1. jan 2019) vil indgå undervisning i den pakke af tilbud, der gives til klubbens opstaldere.
Der forekommer to muligheder på månedsbasis:
1 hold undervisning ugentligt á 45 min. varighed
2 enetimer á ½ times varighed
Endvidere får høkrisen indflydelse på forbruget, da prisen på hø/halm/wrap stiger med 15%.
Prisstigningen per boks inkl. undervisning vil i prøveperioden være 550 kr.
Hest 2650 kr
Pony 2475 kr
Såfremt der bliver et overskud vil beløbet gå til etablering af nye udendørsbaner.
Synspunkter fra medlemmer:





Vi er en rideskole, hvor så mange som muligt modtager kvalificeret UV.
Bliver der for stort et pres på ridehallen, som gør at det bliver problematisk at ride privat?
Prisstigningen rammer ulige, da det er os, som ikke rider UV ved Klaus, der bærer byrden af
prisstigningen.
Vi kan vælge at se det, som et tilbud om kvalificeret undervisning ved Klaus, som en del af prisen, der
i forvejen er lav sammenlignet med øvrige rideskoler.

Evaluering
Ovenstående forløber som en prøveperiode fra 1. Oktober 2018 frem til udgangen af december 2018.
Evaluering finder sted i løbet af december, hvor medlemmerne er meget velkomne til at indsende
konstruktiv kritik på mail, som indgår i evalueringen. Ligeledes afholdes et nyt staldmøde, hvor dette drøftes.

Referat af staldmøde den 23. oktober 2017
Arbejdslister
Klaus gennemgik arbejdslister for ham selv og Julie. Listerne hænges op i stalden.
Riders Botcamp Team REB – eller Riders Bootcamp.
Klaus vil tilbyde et forløb med ridning, kost og motion for alle interesserede med fokus på dig som rytter og
equipagen som helhed. Aktiviteten forventes igangsat med en samtale om hvad den enkelte forventer
/ønsker, så der kan udarbejdes individuelle planer. Der er selvfølgelig med egenbetaling og vil således ikke
belaste klubbens budget. Kontakt Klaus ved interesse og mere viden – der er ingen begrænsning på alder.
Kom gerne med input til ønsker og behov inden næste bestyrelsesmøde (2. nov.).
Overlap i undervisning
Bestyrelsen har truffet beslutning om, at når der er overlap imellem elevundervisning i ”den gamle hal” og
privatundervisning i ”den nye hal”, så må der kun ride 4 ekstra ryttere sammen med privatundervisningen
(aldrig ryttere sammen med elevholdene). Det vil være underviseren der derudover bestemmer rideretning,
hvis der er behov for det. Der bliver ophængt oversigt over elevhold og privat undervisning, så alle kan
planlægge deres tidspunkt for ridning bedst muligt. Der må gerne rides samtidig med springundervisning
(onsdag) – dog under hensyntagen til springundervisningen.
Undervisning
Bestyrelsen har desuden truffet beslutning om at undervisning udelukkende kan foregå ved Klaus og Mette
(Møller). Derudover må familie og venner gerne ”hjælpe”, men denne hjælp kan udelukkende foregå som
ikke-systematisk (dvs. ikke som regelmæssig undervisning). Denne hjælp skal altid foregå uden at forstyrre
de andre ryttere – altså ikke på volte og altid stående langs kanten af ridehuset (ikke på midten). Baggrunden
er at vi som klub ønsker at bevare en daglig ledelse, der også kan oppebære en indtægt igennem
privatundervisningen. Der blev spurgt til mere springundervisning – kontakt Klaus hvis der er et generelt
behov. Bestyrelsen vil herefter vurdere behovet.
Sikkerhedsregler og oprydning
Til info: Husk nye regler for sikkerhedsgodkendt ridehjelm pr. 1. jan 2018. Information skal også gå til
elevrytterne. Husk oprydning efter dig – staldgang skal fejes FØR du rider og når du har muget ud. Tømning
af graven skal ske af opstaldere over 18 år – husk det. Involver også elevskolens ryttere/forældre i
oprydningen på en pæn måde. Hjælp hinanden – tal pænt – ændre kulturen fra negativitet til positivitet.
Frivilligt arbejde for klubben
Der hentes et ekstra løsdriftsstald til elevhestene i weekenden – lørdag. Henvend dig til Klaus, hvis du kan
hjælpe med afhentning og/eller opsætning. Hvordan sikrer vi, at alle hjælper til på arbejdsdagene ?– skal der
bøder til eller registreringer ved fremmøde. Men hvad men dem, der arbejder frivilligt hver eneste dag eller
kommer hele familien til én arbejdsdag – og så ikke har mulighed for at møde på næste arbejdsdag? Det er
ikke simpelt og der er endnu ikke fundet en løsning. Forslag om at vi laver en to-do –cirkel, så alle kan hjælpe
med arbejdsopgaver – stor opbakning til ideen. Cirklen deles op i ”opgaver”, ”igangsatte opgaver” og
”afsluttede opgave”. Se beskrivelse lavet på Facebook den 25. oktober.
Andet
Der savnes en ”Velkommen til REB” folder. Den har været på vej længe. Helene og Mette meldte sig til at
gøre den færdig (sammen med Klaus). På vegne af bestyrelsen sluttede Mette af med at oplæse en
erklæring, der efterfølgende vil blive slået op på hjemmesiden/Facebook. Hovedindholdet af erklæringen er
en opbakning til Klaus som daglig leder og et ønske fra bestyrelsen om at henvendelse skal ske via mail for at
aflaste bestyrelsens daglige arbejde.

Referat af staldmøde mandag den 16.01.17
Klaus starter mødet med at sige, at det er dejligt med den "gode ånd", der er på REB
Ekstra ting af og på hesten ved ind og udlukning.
Det er meningen, at det kun er grimer som tages på, når der lukkes ud på fold. Fra 01.03.17 bliver det dog
muligt at tilkøbe sige ekstra ydelser såsom; lægge dækken på, tage gamascher af o.l. Der vil komme en
oversigt over de forskellige muligheder.
Det skal her bemærkes, at man ikke kan få rabat, ved f.eks. selv at lukke sin hest ind, men have staldvagten
til at lukke ud. Grundpakken bliver ved med at være som nu, men Mads har bare været sød at hjælpe med
andre ting også, men det bliver fremover som tilkøb til grundpakken.
Opgaver til arbejdsdag
Der afholdes en arbejdsdag inden næste stævne. Heidi Klemmensen er tovholder på dagen.
På mødet tilkendegives også, at der måske er mulighed for at Café Krybben snart bliver malet.
Oprydning i stald og privat foderrum
Der er stadig problemer med at holde orden, feje og fjerne hestepærer fra ridehallen. ALLE skal hjælpe
hinanden med at huske på, hvad vi hver især skal gøre.
Det private foderrum er rodet og beskidt. Klaus ønsker ikke, at der står foder o.l. i åbne poser, men at alt
kommer i kasser med låg, så der kan holdes bedre orden og musene ikke flokkes i rummet. Alle som bruger
rummet skal altså huske at tørre det op, man evt spilder. Det er IKKE i orden, som det er nu. Alternativet
bliver at rummet nedlægges og man må have sit foder derhjemme og derfra tager bøtter med på REB.
SÅ ALLE – GØR NU EN INDSATS.
Hvad skal hænge på boksen, hvad skal stå udenfor
Der må KUN være grime, høposer og hvide kasser på boksen. Marianne Rask oplyser også, at det er bedst,
hvis man hænger sine høposer på kroge på boksen og ikke på døren, dørene tager skade af vægten.
SÅ! Ingen dækkener eller andre ting på boksen….
Evt.
Alle opfordres til at gennemgå dækkenstativerne (hver boks, sin stang). De dækkener, som hænger på en
forkert stang får 14 dage til at fjerne dem, ellers får elevhestene dækkenerne.
Alle opfordres til at læse referaterne fra bestyrelsesmøderne.
Der er fest for voksne over 18 år den 04.03.17 – sæt kryds i kalenderen.
Ridecenter ønsker at fast bund i halmladen, der vil blive 1 uges tid, hvor halm, hø, wrap, træpiller o.l. skal
opbevares andetsteds. Projektet går i gang, når vejret tillader det.
Nyt tiltag til foråret TEAM REB. Der vil blive afholdt et forløb med coaching v/Kimmie Nielsen/Bjarne Nielsen,
rytterfitness, banetræning med en dommer m.v. Umiddelbart er det målrettet dressurryttere, men der
tænkes lignende for springryttere. Det finansieres ved fuld egenbetaling.
HUSK at det er kun spørgsmål om økonomi, man skal stille til Rikke Hüttel – og allerhelst sende en mail til
hende. Hun skal gerne kunne gå i stalden uden at blive bombaderet med spørgsmål. Alt omkring daglig drift
sker ved henvendelse til Klaus Holm.
Generalforsamlingen vil i år blive afholdt med uddeling af pokaler og fællesspisning først.

REB Stald- og medlemsmøde d. 1.2.2016
Præsentation af ny Staldpige Christina.
Christina har arbejdet som staldpige de sidste 7 år i Klarup - og kender derfor alle rutiner. Hun er 22 år og
bor i Aalborg. Hun har 4 heste, hvoraf 1 er kommet op og stå på REB. Vi glæder os til at få Christina godt i
gang på staldgangen!
Der er udarbejdet et skema, over Christinas opgaver fordelt på ugedagene. Denne bliver hængt op i stalden
samt lagt på FB. Det er naturligvis stadig ens eget ansvar at feje før/efter ridning, rengøre grav efter
udmugning, samt rydde op efter sig generelt.
Såfremt der er spørgsmål til ovenstående, kan Klaus eller Mette kontaktes.
Tag godt imod Christina J
Hestepas
Se opslag på FB fra d. 2.2.16
Der er kommet ny hestepasforordning
https://www.landbrugsinfo.dk/Heste/Hestepas/Sider/_Guide_til_den_nye_Hestepasforordning_.pdf , hvor
bruger fremadrettet er forpligtet til – UMIDDELBART – at kunne fremvise hestepas, såfremt der måtte
komme kontrol.
REB tilbyder at opbevare passet, for dem der måtte ønske dette, i et aflåst skab. Hvor kun bestyrelsen, Klaus
samt Christina har adgang. Såfremt nogle måtte ønske dette, bedes man kontakte Klaus.
Staldkontrakter
Klaus får overdraget staldkontrakt-mappen fra Heidi Ljatifi. Derefter bliver dem, der fortsat mangler at
aflevere kontrakt, samt kopi af pas blive kontaktet.
Baneregler
Det aftales, at det ikke længere er tilladt, at longere hverdage i ’Prime-time’ dvs. mellem 16.30-18.30. Der
laves opslag, som sættes på døren ind til hallen, samt informeres på hjemmeside og FB.
Det aftales, at der ikke umiddelbart skal være regler for, hvor mange ’privat’ ryttere der må ride, mens der
undervises. Men vigtigt, at der tages hensyn, og hvis man VENLIGT bliver bedt om at indskrænke sig, eller
dæmpe stemmen, skal dette efterleves, uden at det tages ilde op. Hallen er stor nok til alle. Klaus nævner, at
det kan overvejes, at ride samme volte – så bliver der mere plads, samt mindre chance for ulykker. Det
evalueres på næste møde, om der skal laves regler.
Hegn på folde
Ejers ansvar at hegn er vedligeholdte. Elevfold er klubbens ansvar.
Klubtøj
Klaus uddeler brochure fra Hjallerup Maskinforretning på klubtøj. Lilli oplyser at Bella Italia gerne vil være tøj
sponser. Der er behov for at 1 eller 2 undersøger priser og ønsker, så vi kan få det sat i gang. Hvis man har
lyst til at hjælpe med dette. Så kontakt Klaus J
Undervisningsplan
Klaus opdaterer og sender til Janne (Number-mor), som lægger op hjemmesiden samt printer ud til ophæng i
klubben!
Undervisningssituation

Klubben ønsker, at have Klaus som primære underviser i klubben, samt 1-2 yderligere tilknyttet. Men for at
dette skal kunne løbe rundt, i forhold til administration mm. Så skal der min. være 4 ryttere der benytter sig
af den pågældende underviser om måneden.
Der vil blive udsendt en online-spørgeskema, således vi kan få et overblik over hvad der ønskes af
undervisning, samt hvad man er villig til at betale. Dette vil både gælde opstaldere, halkort-ryttere, samt
passerparter.
Stævneplanlægning
Klaus vil gerne lave en oversigt sammen med stævnerytterne om, hvilke stævner han mener kunne være
relevante at vi som klub deltog i, både individuelt og måske også som hold. Han indkalder til møde snarest.
Han vil også gerne tage en snak med hver enkelt om, målsætning og derefter lægge en plan for hvordan
dette kan opnås. Tine (Casa-mor) har tilbudt at holde et foredrag/oplæg om coaching/motivation. Der
indkaldes også til dette snarest.
HØ/WRAP – situationen
Det har længe været dårligt. Mange paller er returneret. Der undersøges andre leveringsmuligheder.
Bestyrelsen vender hurtigst muligt tilbage omkring dette. Såfremt nogle kender til nogle gode stabile
leverandører, så kontakt Klaus hurtigst muligt.
Det aftales at når der køres en balle frem, skal vedkommende lige tjekke at det er ok. Hvis ikke, skal en ny
køres ind, og den anden stilles ud – samt Klaus kontaktes, således leverandør, kan komme med en ny.
Weekend-vagter
Da Heidi L. er stoppet, mangler vi en til at tage 1 weekend/mdr. Såfremt man er interesseret, skal man
kontakte Klaus hurtigst muligt!
Eventuelt
Vand på folde – Christina fylder vand på folde hver mandag og fredag, samt tjekker det hver dag. Det burde
derfor ikke længere kunne opleves at heste går uden vand. Såfremt det igen bliver hård frost over en
længere periode, kan der blive udfordringer igen – men lad os håbe, vi er ovre det værste J
Dagsorden – forslag om, at dagsorden fremover deles op, således de generelle/medlems punkterne tages
først, og staldmøde-punkterne lægges til sidst. Dette var der opbakning til. Klaus ordner dette fremadrettet.
Ref. Mette Langley

