Referat af bestyrelsesmøde REB 7/12-2016
Tilstede var Mette L, Trine B, Rikke B og Marianne L
a. Meddelelser fra Formanden
Der har været møde med ridecenteret.
De er villige til at hjælpe med betaling for renovering af udendørsbaner
En dør i bunden af stalden, så vi ikke behøver åbne porten når mennesker skal ud og ind
Bund i halmladen prioriteres efter dette.
Tagrender og nedløbsrør skal vedligeholdes og renses.
b. Status Daglig Leder
- Elevskolen: Holdene er tilpas besat.
Muligt at modtage ganske få nye elever, hvis der er interesse.
- Generelt : Status på bokse, vi har to ledige.
- Elevhestene… de fungerer godt.
Mads er kommet godt i gang, og opgaverne løses på en god måde, det fungerer godt.
Alt i alt god stemning i stalden :-)
Der er problem med barrieren, som nok må repareres inden for nærmere fremtid.
Ved lån af klipper noterer Klaus det, og der opkræves på næste regning.
c. Rapport fra udvalgene
- Forretningsudvalg, herunder økonomisk rapport og budget:
I forhold til budgettet ser klubbens økonomi ved årets afslutning fornuftig ud.
Grundet stort arbejdspres med klubbens administrative opgaver kan kasserer Rikke kun kontaktes pr mail.
Er der behov for personlig kontakt, henvender kassereren sig.
Det besluttes pga stort pres på halkort, at man ikke længere kan betale pr gang, hvis man kommer fast i
klubben (mere end tre gange om året).
For at benytte hallen, skal man have halkort. Vi har kapacitet til 15 halkort.
Halkort-prisen sættes op til 600,-kr/måned i vinterhalvåret (1. okt- 1.april),
Sommerperioden er uændret 300,-kr.
Ovenstående gælder kun, hvis man ikke får undervisning. Får man løbende undervisning fastholdes
nuværende priser.
- Stævneudvalg:
Nye medlemmer: Der er kommet to nye medlemmer, velkommen til Liselotte og Henriette
Klage fra smed ang. modtagelse af sponsorpræmie (punktet udsat til næste møde)
- Juniorudvalg:
Nye medlemmer. Line er nyt voksen-medlem. Velkommen.
Kommende arrangement : ikke fastlagt endnu.
- Etablissement udvalg:-udendørsbaner økonomi
Der er god stemning omkring de tiltag Klaus har gjort, hvor formålet er økonomi til udendørsbaner.
Se også "meddelelser fra formanden".
arbejdsdage besluttet? Næste møde
- Sponsorudvalg: Intet nyt.
d. Årshjulet:
e. Opfølgning fra sidste møde :
Velkomstfolder. Kommer ud i næste weekend.

f. Eventuelt:
Vi gentager fra sidst:
Juleaftensdag d.24/12 fodres kl ca 15.00
Husk at tage hestene ind tidligt d.31/12 - senest kl 13.00
Vi opfordrer til at man tjekker foldene for nedfaldne raketter.
Obs: Kan vi holde sponsorarrangement med formålet renovering af udendørsbanerne?
Vi vil rigtig gerne, hvis nogen har lyst at tage initiativ til noget.

Referat Bestyrelsesmøde 3/11-2016
0a. Godkendelse af referat fra sidst. Godkendt og lagt på hjemmesiden.
a. Meddelelser fra Formanden
Ikke noget nyt.
b. Status daglig Leder - elevskolen: Der er pænt fyldt op og stabilt på holdene.
- generelt : Stalden fyldt op, -et par ledige bokse efter to lige er rejst.
Mads er startet som staldkarl, og det tegner rigtig godt :-)
c. Rapport fra udvalgene
- Forretningsudvalg, herunder økonomisk rapport og budget:
Der er stadig et problem med, at enkelte medlemmer er MEGET langsomme til at betale fakturaer.
Som noget nyt bliver der mulighed for at betale REB-fakturaer med mobilepay fra december måned.
Økonomien i klubben ser fornuftig ud, som forventet.
- Stævneudvalg: Sidste stævne var en succes, mange deltagere, og godt arrangement.
Næste stævne er snart aktuelt, og vi opfordrer alle til at melde på
hjælperlisterne. Nye medlemmer i stævneudvalget er velkomne.
Det er besluttet at overskud fra stævner og div. arrangementer skal gå til renovering af udendørsbaner.
- Juniorudvalg: Mette taler med Sanne, og de laver opslag om juniorudvalget.
- Etablissement udvalg: Bund i halmladen overvejes, Ridecenteret inddrages i beslutningen.
Udendørsbanerne trænger også...
Arbejdsdage: Mette spørger Heidi Klemmensen om hun vil stå for dem, og nye datoer bliver offentliggjort
når de er besluttet.
- Sponsorudvalg: Lilli er aktiv, og her søges også nye medlemmer.
d. Årshjulet: Opstaldere skal være opmærksom på at der ikke er meget græs på forldene, så
fodringen skal tilpasses dette.
Ormeprøver er taget, ormekur gives i uge 46.
Generalforsamlingsdato bliver 8/3-2017. Der bliver lagt op til en spissammenaften
efterfulgt af overrækkelse af vandrepokaler og generalforsamling.
e. Opfølgning fra sidste møde : Intet nyt.
f Eventuelt:
d.24/12 fodres kl ca 15.00
Husk at tage hestene ind tidligt d.31/12 - senest kl 13.00
Vi opfordrer til at man tjekker foldene for nedfaldne raketter.
Klubtøj: Vi har fået tilbud fra Lima-partner tøj
Det ver muligt at købe ekstra træpiller, man skal blot skrive sig på listen der hænger tavlen i stalden.
Vi har tre ledige bokse, ML og Mette L. laver opslag.
Der er tale om sponsorarrangement til renovering af udendørsbanerne. Vi vil rigtig gerne, hvis
nogen har lyst at tage initiativ til noget.
Næste møde er første onsdag i måneden (december) kl 19.00

Referat af bestyrelsesmøde 14/9 2016
Dagsorden Bestyrelsesmøde REB 14/9-2016
Til stede: Lilli Schacht, Mette Langley, Rikke Bohmann, Trine Binderup, Klaus Holm
0a. Godkendelse af referat : Godkendt og lagt på nettet
a. Meddelelser fra Formanden
Juleoptog lørdag d. 17. dec. tidspunkt følger senere. Vi deltager gerne. evt vil der også blive ponytrækning
samme dag. (Ponyridning tilbydes nok om formiddagen inden optoget)
Fredag gøres klar til reparation af bander i uge 38
Fredag også gennemgang af rideklubbens faciliteter sammen med Ridecenteret.
Ny afhenter af gødning er aftalt;
Vi laver mulighed for tilkøb af ekstraydelser. f.eks klokker på/af, dækken på/af, mere information følger.
b. Status daglig Leder
- elevskolen: Passerparter er i hus.
Elevskolen kører fint.
- generelt: Vi får stablet springundervisning på benene i aller nærmeste fremtid.
c. Rapport fra udvalgene
- Forretningsudvalg, herunder økonomisk rapport og budget:
Økonomien ser fornuftig ud; men vi er også i den "billigste" årstid. Det er stadig vigtigt, at være påpasselig
med forbruget.
Der er forholdsvis flere store heste i stalden, dette vil betyde noget for forbrug af foder og hø/halm/wrap.
Ridecenteret vil gerne være med i investeringer. Vi gennemgår snarest klubbens faciliteter, og en plan laves
for vedligehold/forbedringer.
Sidste stævne gav klubben et overskud på ca 15.000 kr
OBS: Det kunne være rart for klubben hvis betalinger kunne ske til tiden.
Vi opfordrer vore brugere til at være opmærksom på dette.
- Stævneudvalg: Det interne stævne d. 15-16 okt. er ved at være på skinner.
Hjælperlister kommer op.
- Juniorudvalg: Der har netop været møde, og nye tiltag er i støbeskeen. De annonceres på facebook.
Nye medlemmer til udvalget søges via facebook (både voksne og børn/juniorer)
- Etablissement udvalg: Intet nyt.
- Sponsorudvalg: Intet nyt (omstrukturering på vej?)
d. Årshjulet: September:
Sikkerhedsregler gennemgåes (ophængte og á jour)
Udendørslamper stilles til vintertid
Vagtcentralen ved alarm omstilles til Christoffer Bohmann
Michael Vestergaard gennemgår alarmer med Bjarne Schackt
(Lilli giver besked videre)
Ormekur til katten (Heidi) --ML
Gødningsprøver tages start oktober. (Klaus H)
e. Opfølgning fra sidste møde :
-Vandingsvogn, fungerer det? Ja, det fungerer bedre end sprinkleranlægget. Overvejelser ang nye
sprinklere/bedre vandingsvogn
- Vaskemaskine (Lilli), søger stadig

- Trec kursus? Iben er på sagen
- Velkomstfolder. Er lavet :-)
- Folder til elevskoleforældre og ryttere? Mette spørger Liselotte
-Torsdagsundervisning / spring undervisning?
Der skal springundervisning i gang. Klaus laver hold til start snarest.
Som supplement til Klaus Holms dressurundervisning, kan Mette Larsen Møller undervise private, for 75 kr pr
30 min.
Aftaler laves løbende med Mette personligt. Mette indberetter sine elever og antal lektioner til Rikke.
f. Eventuelt:
Arbejdsdag/aften d. 12/10 kl 17-20.30: Flytte fliser foran kontainer. Klargøre til stævnet.
Næste staldmøde d ?.: Vi snakker om velkomstfolderen til opstaldere. Stævnet.
Laminere lister m. kontaktpersoner til ophæng på rideskolen
Næste møde 5/10 kl 19.30.. mødet aflyst pga forfald. Ny dato i start november.

Referat af bestyrelsesmøde 17/8 2016
Til stede var: Mette Langley, Trine Binderup, Lilli Schackt, Klaus Holm, Marianne Larsen
Mødet trak ud, sluttede 22.30, derfor er flere punkter overført til næste møde.
0a. Godkendelse af referat fra 1/6:
Godkendt
a. Meddelelser fra Formanden
Invitation til en jagt, henv til Mette formand for mere info.
NJ er inviteret til at træde ind i bestyrelsen i stedet for Thomas
(NJ er suppleant)
b. Status daglig Leder
- elevskolen:
Elevhestene var på fin ferie. Er i gang igen.
Der er kommet flere nye elever.
Vi er tæt på at have passerparter på alle elevhestene.
Vaskemaskinen skal repareres. Lilli undersøger mulighederne.
- generelt : Overbelægning i stalden, midlertidig. Vandingsanlægget fungerer ikke optimalt. Den lille blå
vandvogn fungerer i tiden bedre. Vi overvejer om vi på sigt skal købe en bedre vandvogn.
c. Rapport fra udvalgene
- Forretningsudvalg, herunder økonomisk rapport og budget:
- Stævneudvalg:
Vi anskaffer stævnetelefon, -mulighed for mobile pay.
Forplejning til stævner. Det fungerer fint mht. kage/kaffe/sandwich til hjælpere under stævnet.
Klubmesterskabet afholdes 15-16 oktober.
Næste kalenderår prøver vi at holde klubmesterskaberne over flere stævner.
Regnskab - overskud fra sidste stævne? Opgørelse er på vej.
- Juniorudvalg:
Evaluering af sommerlejren: Den forløb fint. Fremadrettet skal vi have en gruppe på ca tre voksne personer
med i udarbejdelsen og afviklingen.
- Kommende arrangement? Årshjul? Nye i udvalget? Vi hører de tilbageværende medlemmer, og lægger an
til nyvalg af medlemmer. (Hvem tager sig af det?)
- Etablissement udvalg:
- Sponsorudvalg:
d. Årshjulet: Ok, ved Mette L.
e. Opfølgning fra sidste møde :
- ”af hensyn til økonomien er der overvejelser om at iværksætte nye tiltag”...
hvor er vi nu?
- Trec kursus?
- Staldpigens opgaver
- Velkomstfolder Klaus- Liselotte
- Ridestien, status
f. Eventuelt:
Torsdagsundervisning
Næste møde 14/9 kl 19.30

Referat fra bestyrelsesmøde d. 1.6.2016
Tilstede var : Rikke, Mette, Trine, Lilli, Klaus og Marianne
Godkendelse af referat. Godkendt
Opfølgning fra sidste møde
a. og b. Staldmøder lægges mandage umiddelbart før et bestyrelsesmøde, ca hver anden måned. Se også
kalenderen. (skrives i)
c. Hvordan står det mht mulighed for undervisning, Klaus´ midlertidige ordning? Se pkt ¤
d. Trec kursus: Iben arbejder på det, og der kommer nyt, så snart vi ved mere.
e. Staldpigens tid tilpas? Iben og Rikke har lavet skema-beregning, som bruges når ny staldpige ansættes
efter ferien.
f. Velkomstfolder: Klaus kontakter Liselotte.
g. Bund i halmladen må vente lidt, til vi er sikker på at andre nødvendige reparationer er i orden. Der har
været lidt uforudset med traktor og dækskift.
Meddelelser fra Formanden.
Vi har sagt ja til at overtage Oldenborger stævnet. (Flyttet pga sygdom andetsteds). Der er styr på planerne,
men hjælp til cafeteriet er der stadig brug for.
Klubstævnet: Passerparterne må ride til klubstævnet efter aftale med Klaus.
Mandag d. 6/6 kommer studerende og vurderer vores fodring (eksamensopgave)
Status fra Daglig Leder
Elevskolen: Elevholdene fungerer fint, dog kan der stadig godt være et par elever til på enkelte hold.
Generelt : Tiltag torsdage indtil ferien med tilbud om spring – og dressur-prøvetimer. Tilbuddet er til både
private og med de elevheste, der ikke er i undervisning på tidspunktet. (Se facebook opslag ang. tidspunkt)
Rapport fra udvalgene:
Forretningsudvalg herunder økonomisk rapport og budget:
Vi har diskuteret den fremtidige struktur, og af hensyn til økonomien er der overvejelser om at iværksætte
nye tiltag.
Disse vil blive præsenteret på næste staldmøde.
Mandag D. 13 juni kl. 19.00
Stævneudvalg: Stævnet er på GO, og hjælperlister er lavet, de hænger i stalden.
De sidste praktiske forberedelser gøres arbejdsdagen inden stævnet.
Søndag d. 12/6 kl. 9.00-13.00 , -vi starter med morgenkaffe :-)
Juniorudvalg: Sommerlejr er arrangeret, og tilmeldinger kommer ind løbende.
Pris for sommerlejr :
med egen pony/hest der er opstaldet på REB 300 kr,
med elevhest 350 kr,
deltagelse på egen pony/hest udefra 350 kr,
deltagere som ikke er medlemmer af REB tillægges 50kr.
Etablissement udvalg : Vi er i kontakt med ridecenteret, de vil gerne holde møde med os for at få overblik
over kommende opgaver/reparationer. Bl. a. barrierer drøftes.
Årshjulet:
Tjek af alarmer: Mickael Vestergaard og Bjarne tjekker.
Christoffer Bohmann er tilkald hvis alarmen går.
Vaccination af elevheste bestilles og gives inden 28 juni
Eventuelt.
Pas og opbevaring: Kontrakter er på vej til underskrivelse
Kommunen laver ridesti i skoven ved cykelstien syd for rideskolen.

Resultatet af gødningsprøverne hænges op i stalden.
Cafeteria udvalget fungerer meget positivt! :-)
Navnet på Cafeteriet offentliggøres til stævnet.

Referat bestyrelsesmøde d. 4.5.2016
Referat bestyrelsesmøde d. 4.5.2016
Tilstede: Rikke, Lilli, Marianne, Mette og Klaus
Fraværende: Trine, Thomas, Niels Jørgen (suppleant)
Konstituering
Formand
Mette
Næstformand
Trine
Sekretær
Marianne L og Trine skiftes, ML tager første runde og dagsorden til næste møde.
Kasserer
Rikke
Opfølgning på Ekstraordinær Generalforsamling
Vedtægter
Nye punkter indføres som skrevet i Kristoffers referat. Mette sørger for at de renskrives, godkendes af DRF og
offentliggøres på hjemmesiden
Andet
Nyt staldmøde/forældremøde planlægges, hvor forskellige udvalg laves, og vi gerne vil have elevskoleforældrene
inddraget. Klaus indkalder
Cafeterieudvalget er næsten på plads. Lilli er kontaktperson i bestyrelsen, og tager et møde med dem, når det er helt på
plads.
Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt.
Gennemgang og opfølgning af ref. Fra sidste møde
Ang. mere mulighed for privatundervisning, er den midlertidige prøveperiode trådt i kraft, hvor Klaus har større mulighed
for at give tid til de elever, der efterspørger privatundervisning. Klaus igangsætter flere hold/aktiviteter
Mette undersøger om Iben Dich kan lave et kursus hvor TREC præsenteres og enkelte discipliner måske vises/prøves.
De 32 timer virker til for nuværende at være tilpas for staldpigen. Klaus og Mette laver en evaluering.
Velkomstfolder … er det Lone eller Liselotte, der tager udkastet…. Klaus følger op.
Møde med ridecenteret ang. Bund i halmlade og vedligeholdelse af bygninger specielt barrierer. Mette kontakter Thorkild
og Elsebeth for møde.
Gødningsprøve Klaus følger op med dyrlæge, både omkring pris og dato. Klaus undersøger priser fra Sørup dyrlæge
Meddelelser fra Formanden.
Cecilie stopper som underviser. Bestyrelsen er enige om, at klubbens undervisere skal være over 18 år. Mette kontakter
mulig underviser, såfremt dette ikke er muligt eller vedkommende ikke kan træde til hurtigst muligt, er der mulighed for
’vikar’.
Dialog omkring staldpigeløsningen efter sommerpausen. Mette og Klaus evaluerer sammen med Iben og Rikke. Der
holdes samtale med ansøgere, således der kan laves til oplæg til næste bestyrelsesmøde.
Status fra Daglig Leder
Elevskolen
Elevskolen kører fint. Det sidste hold mandag rykkes eller lukkes ned, da de 2 elever gerne vil rykke til andre dage. Klaus
undersøger mulighederne.
Der skal udarbejdes kontrakt for de heste der stilles til rådighed. Mette kigger på mulige forslag
Generelt
På vej i stalden:
2 nye opstaldere
1 pony på prøve
Mulige 2 nye opstaldere på vej inden for kort tid
Forespørgsel fra Julie Valentin om evt. opstaldning/undervisning. Lilli tager en dialog med Julie om specifikke ønsker –
og vender tilbage omkring mulighederne.
Klaus tager kontakt til Jørgen Andersen omkring tømning af container. Frem til sommer skal den ikke tømmes så ofte.
Klaus har talt med wrap/hø-manden og er blevet enige om at fortsætte. Han er meget opmærksom på kvalitet, specielt
på wrappen.
Rapport fra udvalgene:

Forretningsudvalg herunder økonomisk rapport og budget.
Rikke laver et budget kvartalsopdelt – og det overordnede budget, således det kan offentligt gøres hurtigst muligt.
Vi er massivt udfordret på vores likviditet. Ændring i måden Energinord udsender opkrævninger på, således vi skal
betale for 1. kvartal for faktisk forbrug. Stor regning!
Flere medlemmer er i restance til klubben – Rikke laver oversigt og sender til Mette, som vil kontakte medlemmerne
efterfølgende.
Rikke spørger til reklameskiltene – hvem der betaler. Lilli og Rikke finder data, og sørger for udfakturering
Stævneudvalg.
Propositioner godkendt. Bliver lagt på GO snarest.
Juniorudvalg.
Overnatning d. 14.5
Sommerlejr kører på skinner
Klaus orienterer omkring et arrangement sammen med Fristedet, omhandlende ’hvad vil de sige at gå til ridning’. Det vil
foregå d. 14.5 og vare ca. 4 timer. Vi kan tjene 5000 kr. på det – Klaus arbejder videre med dette.
Etablissementudvalg
Lilli spørger til beskrivelse for udvalget. Mette fremsender udkast fra DRF
Tagrender vil blive kigget på hen over næste weekend. Lilli skriver på Facebook, om der er nogen der vil give en hånd
med.
Vaskemaskinen skal efterses. Bjarne (Lillis mand) kigger på om han kan reparerer den. Ellers må vi tage kontakt til
reparatør.
Eventuelt.
Staldpige – talt om i tidligere punkt
Pas – Opstaldningsstedet er ansvarlig for at passene er til rådighed. Bestyrelsen beslutter, at hver opstalder skal have
passene i staldskabet, evt. i en aflåst pengekasse eller lign. – 1 nøgle gives til daglig leder. Såfremt man ikke ønsker at
have passet opbevaret i klubben. Skal der laves en kontrakt som fraskriver klubben ansvaret. Dette meldes ud på
Facebook – og skal være på plads indenfor 1 uge. Mette kontakter Trine for udkast til kontrakt.
Bund i laden – talt om i tidligere punkt
Årshjul – gennemgået.
Alarm. Brian ønsker ikke længere at stå som kontaktperson. Mette skriver på FB, om ny ’kontaktperson’. Selve alarmen
skal efterses. Mette kontakter Johnny for at finde ud af hvem der kan efterse.

Referat af bestyrelsesmøde den 6. april 2016
Dagsorden: Godkendelse af dagsorden/alle.Evaluering af samarbejdet med daglig leder/Klaus. Status Økonomi/Rikke.
Orientering fra udvalg. Opfølgning fra sidste møde. Ekstraordinær Generalforsamling. Årshjulet. Evt. Næste møde: 4.
maj 2016 kl. 19.00.

Tilstede: Trine, Rikke, Lise-Lotte, Marianne, Lilli, Lone, Klaus
Ikke tilstede: Thomas, Mette, Bente, Anette
1. Godkendelse af dagsorden/alle. Dagsorden godkendt. Flere punkter blev dog efterfølgende udskudt pga.
tidspres. Status for elevskolen indsat som første punkt.
Ad 1a: Status for elevskolen ved Klaus:
Honny er gået ud af elevskolen og erstattet af Litly (rød islænder). Han har været i gang i 2-3 uger og
fungerer fint (tølter ikke J).
Undervisningen fungerer fint og der er ok fyldt op på holdene (der er og pladser på tirsdagshold).
Det blev aftalt, at hvis der er udskiftning af undervisere skal den der overtager undervisningen (vikaren)
meddele dette til Rikke umiddelbart efter undervisningen – ellers får man ikke løn.
Klaus planlægger med et møde vedr. elevhestene med underviserne snarest.
Det overvejes at lave et arrangement/opslag om muligheden for en prøvetime for at få flere elever på
holdene (der er pladser). Lise-Lotte snakker med Kira om hun vil hjælpe med tekst og layout. Ved ønske
om prøvetime kontaktes Klaus.
2. Evaluering af samarbejdet med daglig leder/Klaus
Ad 2a: Indledning ved henholdsvis formand/Mette og daglig leder/Klaus om gensidige forventninger ved
ansættelsens start.
Mette var ikke tilstede ved mødet. Klaus indledte. De oprindelige forventninger til ansættelsen er på
mange måde opfyldt. Overordnet ser Klaus klubben som velfungerende, omgangstonen er blevet bedre,
men der er stadig behov for at der bliver snakket åbent om tingene. Mangler dog at få mere klart at vide
hvad forventningerne er til den daglige leder. Er klar over at behovet for en synlig daglig leder ikke er
opfyldt, men der bruges meget ”usynlig tid” (møder med formanden og bestyrelsesmøder har bl.a. fyldt
mere end forventet). Det kan være svært at leve op til de forventninger Klaus ”tror”, der er til ham i
stalden. Svært at ”sætte sig igennem” som ansvarlig for staldens funktioner og havde håbet at der ved
ansættelsen med tiden var en basis for at udvide timeantallet (fuld tid).
Bestyrelsens fortalte kort hvad deres forventning havde været (både medlemmer ved ansættelsen og
dem der ikke var medlemmer ved ansættelsen). Nedenstående er en opsamling på det samlede: Ønske
om en synlig leder, mere ryddelig stald, super ridebane, stor faglighed til stede, kvalitetsundervisning,
bedre PR af klubben, heste i ridning, stor aktivitet. Generelt var der en holdning til at der stadig er
udfordringer i forhold til disse forventning og at forventningerne ikke var meldt klart ud ved
ansættelsens start.
Ad 2b: Privatundervisning på egen hest – er der tider nok? Har daglig leder forslag til andre beridere, der
kunne tilknyttes klubben, hvis der er for lidt tid til privatundervisning?

Det anses af bestyrelsen som et problem, at der kun er få og sene tider til privatundervisning af Klaus.
Undervisningstimerne ved elevskolen fylder meget i Klaus’s kalender. Klaus blev opfordret til at komme
med forslag til alternativ struktur på elev/privatundervisning, så ønsker om privatundervisning i højere
grad kan opfyldes før der arbejdes med alternative eksterne undervisere i klubben. Eksempelvis også
privatundervisning på hold. Dette kan f.eks. gøres ved at en del af Klaus’s elevskoleundervisning
overdrages til en anden.
Ad 2c: Hvordan fungerer det, at bookingsystemet ikke bliver brugt? Hvad har det gjort for antallet af
ryttere på privatsiden, at det ikke længere er så fleksibelt?:
Det har ikke givet problemer.
Ad 2d: Hvordan sikres bedre information imellem bestyrelsen og daglig leder omkring ændringer i
elever/undervisningsplan/passeparter og opstaldning?
Der er aftaler i gang og kommunikationen er blevet meget bedre.
Ad 2e: Hvad tror daglig leder, at der skal til for at stalden kan blive fyldt op igen? Hvordan kan
bestyrelsen og daglig leder samarbejde om markedsføring af klubben ? Hvordan ville daglig leder drive
det, hvis REB var hans egen "forretning"?:
Vigtigt at REB optræder som en enhed når vi er ”i byen”. F.eks. samling af konkurrenceryttere på hold ?
Ad 2g: Hvordan passer staldpigens timeantal med det der reelt bliver brugt?
Staldpigen er nu ansat på 32 timer (inkl. én weekend staldvagt). Det virker passende. Hvis der er timer i
overskud skal der laves en liste med opgaver, der kan tages fat på. Klaus laver listen og fremlægger for
bestyrelsen.
Ad 2h: Hvordan passer daglig leders egne timeantal med det, der reelt bliver brugt?:
Passer – se desuden punkt 2a. Men svært med timer til ”innovation”. Det må være et mål at frigive timer
til dette ved at overdrage flere ting til staldpigen.
Ad 2i: Hvad kan bestyrelsen gøre for at støtte op om daglig leders arbejde i klubben og hvordan kan
samarbejdet imellem daglig leder og bestyrelsen styrkes generelt?
Jævnlige gensidige evalueringer er positive. Skal der sættes faste mål for daglig leders arbejde?
Ad 2j: Hvordan kan daglig leder være mere synlig i klubben ?
Større aktivitet fra Klaus på social medier (f.eks. på Facebook) ønskes. Aktiviteter (som f.eks.
søndagsspringningen) er enormt positive – mere af det. Initiativer fra daglig leder giver positivt feedback
fra medlemmerne.
Ad 2k Andet ?:
Vi skal have lavet velkomstfolderen (færdig). Lilli og Lise-Lotte laver den samme med Klaus.

1. Status Økonomi
Ad 3a Overblik/Rikke
Rikke udleverede resultatopgørelse for perioden 01.01.16-06.04.16. Regnskabet bærer præg af, at vi har
flere tomme bokse end budgetteret med. Det samme gør sig øjensynlig gældende for rideklubberne omkring
os (Arden, SAO). Bestyrelsen er klar over at klubbens likviditet er et bekymringspunkt for klubbens
medlemmer. Der var enkelte opklarende spørgsmål til regnskabet, der blev besvaret af Rikke. Man er fortsat
velkommen til at kontakte Rikke for yderligere spørgsmål.
Der blev snakket om, hvordan vi kan markedsføre os både i forhold til elevskolen op opstaldning – vi skal bl.a.
have involveret vores medlemmer i markedsføring.
Bestyrelsen vil overveje, hvordan vi prissætter ekstraopgaver til ansatte (dækken af og på, klokker af og på,
tildeling af wrap osv.).
Ad 3b Pris halm/træpiller kontra halm/Lone
Det blev besluttet, at fortsætte med levering af wrap/hø fra Mogens. Klaus snakker med ham.
Beslutning om brug af piler i stedet for halm udskydes.
Lill indkalder til fodervagt møde. Indtil andet er besluttet giver fodervagter fortsat wrap/hø til Klaus’s heste.
Orientering fra udvalg – hele punktet udskud til næste møde.
1. Sponsorudvalg
2. Juniorudvalg
3. Stævneudvalg
2. Opfølgning fra de sidste møder – hele punktet udskudt til næste gang.
1. Lilli spørger Rune om pris på bund i halmladen.
2. Kontakt til Ridecenteret vedr. ”opgradering af faciliteter”/Mette
3. Aktivering af medlemmer - Hvordan involverer vi klubbens medlemmer mere i driften af
klubben/giver klubbens medlemmer bedre indsigt i de beslutninger der tages ?/Lone
4.
3. Generalforsamling 21. april 2016
1. Antal stemmeberettigede/Rikke
1. Årshjulet
Klaus snakker med Rikke om dato for gødningsprøver.
2. Evt.
Ad 8a. Betalingsrettigheder på vores jord/Mette – udskudt til næste møde

Tilbud om at lave selvpasser ordning i sommerferien som alternativ til sommergræs. Normalpris fratrukkket
200 kr. Sommergræs fortsat 800 kr. Marianne skriver om det på Facebook (er gjort).
Sæt evt. nogle af elevhestene ind på de tomme pladser i stalden – for at det ser lidt mere fyldt ud (hvis det
ikke er upraktisk i forhold til ud og indlukning).
Personalesager - intet
1. Næste møde
4. maj kl. 19.00

Referat af bestyrelsesmøde den 21. marts 2016
Dagsorden: Godkendelse af dagsorden/alle. Status Elevskolen/Klaus. Status daglig leder. Status Økonomi/Rikke.
Orientering fra udvalg. Opfølgning fra sidste møde. Ekstraordinær Generalforsamling. Årshjulet. Evt. Næste møde: 6.
april 2016 kl. 19.00.
Tilstede: Mette, Marianne, Trine, Lone, Lilli og Lise-Lotte
Fraværende: Thomas, Bente, Rikke, Anette og Klaus
1. Godkendelse af dagsorden/alle.
Dagsorden godkendt med tilføjelse af følgende punkter til punkt Evt.: Kursus ved Tina Lund, ridesti, folde og
ryttermærker (det sidste tages under punkt 3 b.).
2. Status Elevskolen/Klaus
Punktet udskudt, da Klaus ikke var tilstede.
3. Status daglig leder
a) Datoer for arbejdsdage 2016: 13. april (½ dag – eftermiddag/aften), 19. juni., 24. august (½ dag –
eftermiddag/aften) og 5. nov. ALLE deltager ved ALLE arbejdsdage. Er man forhindret beder man om en opgave ved
Heidi.
b) Undervisning/Lilli: Kan vi i bestyrelsen komme med bud på supplerende undervisere for at gøre klubben mere
attraktiv (fylde stalden op)? Marianne spørger om Vibsen kunne være interesseret i at komme hver 14. dag og Mette
spørger Lars Fedder om han tilsvarende er interesseret i at lave springundervisning hver 14. dag. Ryttermærker: Mette
spørger Klaus om han er interesseret i at arrangere og varetage ryttermærkeundervisning, ellers arbejdes på alternative
undervisere.
c) Ny staldpige Iben ansat indtil sommerferien i 32 timer om ugen. Indtil da skal det i bestyrelsen overvejes hvordan
konstruktionen daglig leder/staldpige skal være fremover. Skal vi ændre på timetal, hvilke opgaver skal udføres osv.
Mette har snakket med kommunen om muligheden for at få ansat en medarbejder i flexjob – der bliver således arbejdet
på flere fronter.
d) Andet: Er hø og wrap ok. Skal vi have en ny leverandør, så skal det besluttes og meldes ud til den nuværende
leverandør snarest. Mette snakker med Klaus. Lilli undersøger alternative leverandører. Rikke laver en oversigt over,
hvor meget vi bruger om året og giver den til Lilli.
4. Status Økonomi/Rikke
a) Rikke sender oversigt over 1. kvartal 2016, når det foreligger. Mette har lavet et overordnet udkast til budget 2016
som lovet på generalforsamlingen og laver på baggrund af dette desuden et detailbudget snarest – udsendes til
bestyrelsen.
Har vi ideer til konkrete projekter, hvor vi kan spørge Ridecenteret om de vil bidrage:
* Bund i halmlade (kan Rune hjælpe med et tilbud på bunden – Lilli spørger)
* Dør i stald eller ny port med dør
* Ny port
* Ny dør ved vaskeplads
* Hul i bunden af ridehuset
Mette kontakter Ridecenteret – der kan evt. komme en repræsentant med til næste bestyrelsesmøde ?
Skal der sættes bander op i enden af ridehuset igen (der er hul). Lone snakker med Klaus om det.
b) Daglig ledelse/Lilli
Der bør være mere fokus på proaktivt salg af bokse (pga. klubbens økonomi).
Da stillingen som daglig leder nu har fungeret i en periode på 8-9 måneder, ønsker bestyrelsen at lave en gensidig
evaluering med Klaus. Bestyrelsen opfordres til at sende punkter de ønsker afklaret med Klaus inden mødet (send til
Lone, som videreformidler til Klaus) så alle kan nå at forberede sig.

c) Halmpiller/halm – økonomi/Lilli
Jørgen Andersen som afhenter vores gødning har fået en forlængelse af sin dispensation til at opbevare gødning i
markstak indtil 1. jan 2017, da biogasanlægget Fjellerad/Vaarst stadig ikke kan modtage vores gødning. Det blev drøftet,
hvorvidt man skulle overveje allerede nu skal gå over til at alle bruger piller (halm/træ) for at spare på transportudgiften
(det koster for hver afhentning). Men sandsynligvis skal vi have afhentet containerne lige så ofte som nu, da rene
halm/træpiller pakker tættere og derfor bliver meget tungere end halm. Men vi skal begynde at finde priser og tilbud på
halmpiller, da vi fortsat har en forventning om, at vi skal levere til biogas i løbet af 2016. Samtidig skal vi undersøge
forskellen på, at der bliver strøget med halm og med piller (tildeling af et begrænset antal piller pr. uge gør, at der ikke
spildes/fråses så meget, som når man tildeler halm frit). Lone snakker med Rikke om de nuværende priser.
5. Orientering fra udvalg
a) Sponsorudvalg – sponsorstrategi/Lilli
* Hvordan tjener vi flere penge på sponsorer – sponsorstævner. Marianne og Lilli arbejder videre med det.
* Der skal sendes girokort ud til dem, som vi reklamerer for i ridehuset – Rikke.
* Har vi overblik over, hvilke sponsorer der er på vores hjemmeside – Poul kigger på det så snart han får overdraget
rettighederne til hjemmesiden.
* Lilli/Marianne arbejder videre med støtteansøgninger til konkrete projekter. Lone fremsender eksempler på det
materiale hun udarbejdede sidst år.
* Hvordan med pengene fra Brugsen – har vi fået dem /Rikke?
b) Reklamer ved vejen
Mette har snakket med kommunen – vi må ikke sætte reklamer op ved vejen. Reklamer må ikke ses fra vejen. Vi skal
fortsat arbejde med reklamer på halmladen.
c) Juniorudvalget klør stadig på.
d) Stævneudvalget har snart møde igen.
6. Opfølgning fra sidste møde
a)
b)

Aktivering af medlemmer – udskydes til senere møde.
Velkomstfolder – udskydes til næste møde.

7. Ekstraordinær Generalforsamling
Udskydes til 27. april. Der kan stemmes ved fuldmagt. Der er 39 stemmeberettigede. Marianne laver fuldmagt, der
udsendes samtidig med indkaldelsen. Mindst 75 % skal afgive stemme.
8. Årshjulet
a) Sommergræs – Marianne organiserer.
9. Evt.
a) Springkursus ved Tina Lund. Bestyrelsen bakker op omkring arrangementet, der organiseres af Marianne Rask.
b) John , der ordner vores folde hvert år (lægger nyt græs i på skift) ønsker ikke mere denne opgave. Han har
betalingsrettighederne på jorden (og får derfor hektarstøtte). Han vil gerne sælge dem til os for 5.000 kr./ha således at
vi efterfølgende selv kan få hektarstøtten. Det kan (sikkert) betale sig på længere sigt, men indebærer, at vi hvert år
har en der kan/vil lave ansøgningen. Bestyrelsen ønsker derfor ikke at overtage betalingsrettighederne. Mette kontakter
John, og hører hvorfor han ikke mere vil drive foldene – og om det kun er midlertidigt. Det haster ikke, da vi ikke
behøver at lægge folde om i 2016 – de folde, der trænger mest, er ”vinterfoldene”.
c)
Lone har søgt Rebild Kommune om anlæg af ridesti (1-1,5 km lang) i skoven syd for ridehuset (på den anden side
af cykelsiten) og har fået et positivt svar. Nu afventer vi bare om kommune også vil stå for anlægget . Stien skal
bruges til elevskolens ”træning i at ride i naturen” og til at privatrytterne kan skridt varm og skridte af. Ingen trav og
galop, da det er et vilkår fra kommune at stien også kan bruges af ikke-ryttere (det kalder vi alle dem der ikke er til hest
).
d) Poul Møller – ansvarlig for hjemmesiden - har følgende mailadresse: poul.moeller@skolekom.dk
10. Næste møde: 6. april 2016 kl. 19.00
Mødet sluttede kl. 22.30
Ref. Lone

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde d. 9/3 kl 19.00
Dagsorden: Fordeling af Bestyrelsesposter. Planlægning af ekstraordinær generalforsamling (EOGF). Status
for: Staldpige, Hjemmeside, Avisomtale, Weekendvagter, Cafeteriet.
Tilstede: Mette, Marianne, Rikke, Trine, Lone, Lilli, Lise-Lotte og Anette
Fraværende: Thomas, Bente
1) Fordeling af Bestyrelsesposter
Valg af formand - Mette
Valg af næstformand - Trine
Valg af kassere - Rikke
Øvrige:
Marianne – sponsorater
Trine - stævneudvalg
Mette – juniorudvalg
Thomas/Bjarne (Lilli´s mand) – løsdrift/udenomsarealer (Thomas dog fraværende til mødet)
Lone – elevskole og sekretær
Lilli – staldvagter
Poul (Mariannes mand) – hjemmesiden
1)

Planlægning af ekstraordinær generalforsamling (EOGF)

a) Dato:
13. april 2016.
b) Vedtægtsændringer
Efter anbefaling fra DRF vil vedtægtsændringerne blive gennemgået på EOGF. Flere medlemmer har bedt om
en rettet udgave, men da ændringerne er så omfattende vil det ikke umiddelbart give mening. I stedet
medbringes både de nuværende og de nye vedtægter samtidig med at de lægges på hjemmesiden og
udsendes til alle medlemmer (evt. som link til hjemmesiden).
c)
Stemmeberettigede
75 % af alle stemmeberettigede medlemmer (medlemmer over 18 år) skal stemme for
vedtægtsændringerne. Der kan stemmes ved fuldmagt. Rikke laver oversigt over, hvem der er
stemmeberettigede.
d) Strategi jævnfør DRF
Skal vi evt. have en repræsentant fra DRF med til EOGF ? Mette spørger Dorthe om hun vil/kan deltage.
2) Status for
a) Staldpige: Christina har sagt op og stopper til Påske. Stillingen skal slås op igen (Facebook: ”Heste-jobs”
– andre steder ?). Klaus har tilbudt at tage over indtil sommerferien, hvis der er behov for det. Bestyrelsen
tager med tak imod tilbuddet, men håber hurtigst muligt at kunne finde en regulær staldpige i det mindste
midlertidigt indtil sommerferien, da overtagelse af staldpigens opgaver kan komme i konflikt med antallet af
timer Klaus kan arbejde uden at det går ud over elevskolen. Vi har haft den første samtale med potentiel ny
staldpige, men det var desværre ikke det rigtige match. I den mellemlæggende periode skal
ansættelsessituationen (bl.a. hvor mange timer/ansatte har vi brug for/råd til) overvejes grundigt i
bestyrelsen. Punkt på bestyrelsesmøde.

b) Hjemmeside – jævnfør punkt 1.
c)
Marianne overtager ansvaret for avisomtale, så alt af interesse for vores omgivelser (også andet end
konkurrenceresultater) meldes ind til Marianne. Det er (god og) billig markedsføring.
d) Der er styr på weekendvagterne indtil sommerferien (den nye staldpige er med i vagtskemaet).
Skemaet ligges på hjemmesiden med hjælp fra Christoffer (Rikkes mand) (Lilli).
e) Der er ingen til at overtage ansvaret for cafeteriet, men det haster ikke lige nu. Vi skal have fundet
nogle blandt klubbens medlemmer.
3) Evt.
a) Det er blevet spurgt af en weekendvagt om der kan fodres kl 21.00 i stedet kl. 22.00 i weekenden. Der
er normalt kun meget få (én) bruger af facilliter så sent i weekenden, og det er normalt i andre stalde, at
man lukker tidligere (på Finstrupgaard lukkes kl 18). Bestyrelsen ønsker ikke at stalden lukkes tidligere i
weekenden, når der er efterspørgsel på brug så sent. Aftenfodring kl. 22.00 fastholdes.
b) Der har været problemer med traktoren. Skader er meldt til forsikringen. Der skal fremover være større
opmærksomhed på vedligeholdelse af den – vi har ikke råd til at lade være. Tjek altid vand og diesel før der
tilkaldes hjælp – der udarbejdes lidt ”instruktioner” for brugen J. Tilkald hjælp, hvis der er problemer med
den. Bjarne (Lilli´s mand) hjælper med at få ledningssystemet opdateret/repareret. Traktoren skal stå inde i
laden, når den ikke bruges. Mette tager en snak med Klaus om det ved deres jævnlige møder.
c)
Elevheste: Madonna bliver stadig ikke brugt ret meget og skal sælges så snart vi ikke mere har tomme
bokse. Vi skal evt. lave 2 parter på hende af hendes nuværende ryttere (Lise-Lotte og Mette), så hun er
omkostningsfri – Lise-Lotte har part på hende i dag og Mette overvejer stadig.
d) Tomme bokse: Vi skal have markedsført klubben, så vi får fyldt op igen. Marianne laver opslag på
Facebook (er allerede gjort). Lone hjælper til med noget mere markedsføringsmateriale snarest.
4) Næste møde
21. marts 2016 kl. 19.00.
Forslag til dagsordenspunkter til næste møde (ud over faste punkter):
 Halmpiller/halm - økonomi
 Sponsorstrategi
 Hvordan involverer vi klubbens medlemmer mere i driften af klubben/giver klubbens medlemmer
bedre indsigt i de beslutninger der tages ?

Daglig ledelse/økonomi
 Undervisning

