Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 14. november

1. Meddelelser fra formanden Juleoptog afholdes 15. december 2018
2. Status fra daglig leder
a. Elevskolen
Vi skal have et møde med passerparterne eller skrive en folder til gennemgang med disse
angående daglig gang i stalden og hvilke krav vi har til opførsel og adfærd sammen med hestene.
b. Generelt og herunder arbejdsmiljø/trivsel og møde med Julie.
Lone og Klaus havde et fint personalemøde med Julie, hvor gensidige forventninger blev afstemt.
Der er fokus på dialog og informationsniveauet mellem Klaus og Julie, således arbejdsopgaver
optimeres. Vi er glade for og værdsætter Julies arbejde i stalden. Et tilsvarende møde foregår hver
3. måned fremadrettet.
c. Møde med Ridecentret - evt. udskydelse af huslejen?
Mødet er endnu ikke afholdt, men Klaus og Heidi laver en aftale, hvor dialogen bl.a. skal
omhandle nedsættelse af husleje eller økonomisk støtte i denne trange periode.
3. Årshjulet Der er ansøgt om Lokaltilskud, men afregningen er skubbet, således tilskudet
forventes medio februar 2019. Momsrefusion i januar 46.000 kr.
4. Bearbejdning af indkomne mails, klager osv. fra medlemmer. Lone sender bestyrelsens svar til
medlem per mail.
5. Rapport fra udvalgene: a. Forretningsudvalg herunder økonomi ved Rikke, oversigt over
forbrug af foder mm. og hvor galt står det til med økonomien generelt. Vi er udfordret
økonomisk og økonomien har været udfordret allerede inden vi indsatte prisstigningen på
boksleje. Udgift til strøm til frostsikring af udeboksene på 5400kr plus moms samt et strømkabel
til 650kr. Vi taler med ridecentret og sætter udgiften på lokaltilskudet.
b. Stævneudvalg Vi har styr på stævnet i weekenden, men indsatsen fra medlemmerne af
stævneudvalget skal evalueres og optimeres, således Heidi får mere støtte og hjælp fremadrettet.
Vi har en god indtægt på stævnerne.
Klubmesterskabet afholdes i januar 2019, hvor nærmere info følger.
c. Juniorudvalg 24/11 afholdes der juleklippedag og nissevenner iværksættes.
d. Etablissementudvalg Siloen er flyttet i laden. Der undersøges muligheder for ny container
aftale, da transportøren trænger til reparation.
6. Eventuelt herunder Afsætte dato for indkaldelse til staldmøde i december vedrørende
evaluering af ny struktur på REB. Mødet afholdes 12. dec. 2018 kl. 20.00 - 21.00

Referat af bestyrelsesmødet d. 10. oktober 2018
Tilstede: Heidi, Rikke, Klaus, Anni, Lone og Mette
Fraværende: Trine
Referent: Mette
1. Godkendelse af referat
Fremadrettet godkendes referat på mail af bestyrelsen, således det kan udgives efter en uge og
medlemmerne kan orientere sig på Rebild Sportsrideklubs hjemmeside.
2. Meddelelser fra formanden
Heidi har gennemgået og opdateret hjemmesiden, hvor hun har oprettet en meget overskuelig og forenklet
version, som gør det lettere at skabe sig et hurtigt overblik.
Undervisningsplanen er opdateret og skal hænges op på REB.
Sikkerhedsregler og brand reglement skal være illustreret på staldgangen samt på hjemmesiden, hvilket
sættes op snarest.
Facebook grupper opdateres og pt. findes der 3 grupper(officiel, medlemmer og opstaldere), som har hver
sin funktion. Vibeke indsætter fx. stævneresultater på den officielle side.
Vi ønsker os at skabe et mere præcist overblik over forbrug af træpiller/halm, müsli og korn/eget foder,
hø/wrap i boks og på fold for hver opstalder, hvor Lone laver et skema, som hver opstalder skal skrive sit
forbrug på.
For at tjene ekstra penge til klubben sælger vi i år julekalendere, som støtter Børns vilkår og klubben tjener
25 kr per solgt kalender. Vi indkalder klubbens medlemmer til et koordineringsmøde, hvor Vibeke og Klaus
står for at organisere og uddelegere ruter. Vi går i gang med salget fra d.1. november 2018.
Næste stævne afholdes d. 17. - 18. november 2018 og det er udelukkende dressurklasser. Først afholdes der
holdridning på elevheste begge dage, dernæst ponyklasser om formiddagen og hest om eftermiddagen
lørdag og modsat om søndagen. Der er booket dommere og Henning kommer og styrer musikken. Mette
Langley og Mette Hansen (M&M’s) står for bemanding og forberedelse til caféteriet.
Heidi fremlagde muligheden for Elevcup med Equitour finale, hvilket vi ser som en fin mulighed, men vi skal
undersøge nærmere, hvorvidt det kan effektueres i 2019.
Vi oplever desværre, at det ikke er alle, som husker at betale rettidigt. Derfor vil vi fremadrettet ved
manglende betaling af opstaldning og undervisning sende en rykker med hjem ved forfald.
3. Status fra daglig leder
a. Elevskolen
Der er godt fyldt op på elevholdene, hvilket er en meget positiv udvikling.
b. Generelt og herunder arbejdsmiljø/trivsel
Rikke Støvring er ny fodervagt i weekenden, hvilket vi er glade for.
Der er endnu ledige bokse, hvilket gør at Julie i denne periode varetager ekstra opgaver så som at male,
vaske vinduer, feje spindelvæv ned på bokse, hvilket vi laver en liste med. Endvidere indeholder en del af
Julies daglige arbejdsopgaver, at hun hjælper Klaus med klargøring af heste.
c. Centerbestyrelsen
Heidi og Klaus afholder et møde, hvor dialogen omkring koncept, fremtidige visioner og økonomi debatteres.
4. Rapport fra udvalgene:
a. Forretningsudvalg herunder økonomi ved Rikke.
b. Stævneudvalg
Der afholdes klubmesterskab en dag i december 2018(E-stævne) og fremadrettet vil vi gerne afholde det

sidst på sommeren på udendøsbanerne.
c. Juniorudvalg
Halloween arrangementet er aflyst!
D. 24. november afholdes der juleklippedag og der kommer nærmere info om tidspunkt.
Der er kommet fine minispring, som står udenfor indgangen.
4. Eventuelt herunder
Vi skal have årshjulet på dagsorden, hvilket Lone renskriver.
Vi skal have taget ormeprøver og givet ormekur i oktober.

Referat af bestyrelsesmøde september 2018
Deltager: Anni, Rikke, Heidi, Lone (ref.) og Klaus
Fraværende: Mette og Trine
1)

Godkendelse af referat

Referatet fra sidste møde blev godkendt.
2)

Meddelelser fra formanden

a) Evaluering af generalforsamling: Generalforsamlingen gik fint og hurtigt. Efterfølgende var der på
staldmødet en del debat om bestyrelsen nye forslag til prisstruktur. Forsøgsordningen kører til 31. dec. 2018.
Vi skal have fokus på at øge vores indtægter og begrænse vores udgifter. Det kan f.eks. gøres ved at se på ”%
fordelingen” i regnskabet (kan øge andelen af hvor vi kan trække momsen). Vi skal desuden have fokus på at
fylde stalden op igen. Der er allerede gjort en del for at reklamere for REB til Byfest, Facebookgrupper
osv. Heidi er i gang med at kigge nærmere på budget og regnskab for at få et overblik over
”dækningsbidraget” på hest, da selv med fuld belægning i stalden er økonomien en udfordring.
b) Personaledataforordningen: Rikke har snakket med Dansk Rideforbund og har kigget på hvilke
personlige oplysninger vi kan slette (fødselsdag og år), men vi kan ikke helt slette oplysninger, når man først
har fået en faktura. Det er vigtigt at vi kan redegøre for hvordan vi håndtere personoplysninger
så Rikke kommer med forslag til den tekst, der skal lægges på hjemmesiden.
3)

Status fra daglig leder/Klaus Holm

a)

Elevskolen: Der er kommet nye elever, men vi mangler fortsat passerparter.

b) Generelt: Vi kan købe billigere træpiller ved at få dem leveret løst. Vi prøver at flytte siloen fra stalden
ud til laden og vil så få blæst træpiller ind. De vil så blive fordelt af personalet f.eks. i spande – vi skal have
fundet ud at hvordan vi ør det smartest/lettest.
Opsætning af hjørne-høhække i alle bokse vil desuden kunne begrænse spild af hø/wrap, med deraf også
følgende færre tømninger af møgcontainer. Der er kontakt til produktionsskolen , hvor vi så blot skal betale
materialer. Det vurderes, at udgiften vil kunne tjenes ind på kort sigt.
Det undersøges desuden om foder kan leveres (billigere) i løsvægt.
Det skal (igen) undersøges muligheden for tøj med REB reklame. Vi er flere, der har savnet at kunne
reklamere for REB ved deltagelse på stævneplader hen over sommeren J.
Heidi vil kigge på vores hjemmesiden og lave den mere simpel og let tilgængelig.
Vi mangler et sted til at samle vores bestyrelsesdokumenter. Tidligere havde vi en dropbox, men ingen har
adgangskoden. Lone laver en ny.
Juleoptog den 15. dec. Kl. 11.00. Klaus spørger Mette L vedr. info til politi og rute. Der vil også være
ponytrækning.

4)

Rapport fra udvalgene

a)

Forretningsudvalg – se vedr. økonomi ovenfor.

b) Stævneudvalg: Stævne i uge 46 (17.-18. nov.). Klubmesterskaber bliver afholdt senere – evt. i dec.
sammen med et julearrangement.
c)

Juniorudvalg: Annie planlægger møde snarest for at planlægge efterårets arrangementer.

d) Etablissementsudvalg: Nye bokssider betalt af Ridecenteret. Thorkild hjælper med at skære dem til. Vi
har stadig ikke nok sponsorater til udendørs ridebaner, så de afventer desværre stadig.
5)

Evt.

a) Elevhestenes skur. Vi har fremsendt underskrevet lejeaftale til kommunen. Lone holder kontakten vedr.
miljøgodkendelse og byggetilladelse.
b)

Oprettelse af dropbox – se ovenfor

c) Personale. Supplerende undervisning (udover Klaus) skal varetages af en opstalder, der samtidig får
undervisning af Klaus. Lone meddeler Mette (Møller) at vi forventer at hun stopper undervisningen pr. 1. okt.
(Er gjort).
Der arbejdes med planer for Julies arbejdsopgaver (Klaus).
d)

Gasbrænderne i grillen er ødelagt. Rikke undersøger om hun kan skaffe nye.

Undervisning pr. 1. okt. – Klaus laver en plan.

Referat af bestyrelsesmøde juni 2018
Tilstede: Torben, Trine, Anni, Rikke, Klaus og Mette
Fraværende: Heidi
Vi afholdte først møde med Julie og hendes far vedrørende fremtid og tilbagemelding af muligheden for
uddannelse på REB. Vi vil gerne beholde Julie, som staldpige på REB, men vi skal først se på de nye
kontraktforhold, som ønskes ændret. Torben laver ny kontrakt, som sendes til godkendelse ved Julie.
I forhold til heste-manager uddannelsen har vi undersøgt mulighederne/kravene til de forhold eleven skal nå
igennem. Disse kan vi som rideklub ikke leve op til, derfor bliver uddannelsen desværre ikke en realitet.
Klaus orienterer os, om sine forventninger og fremtidsvisioner for REB. Vi går i dialog omkring, hvordan og i
hvilket omfang vi kan indfri disse. Ligeledes undersøger vi de nye kontraktforhold, som ønskes ændret. Vi
aftaler, at der bliver brug for endnu et møde, hvor vi forholder os til fremtids ændringer og det økonomisk
aspekt. Herefter sendes en ny kontrakt til godkendelse ved Klaus. Så snart vi har kontrakter på plads melder
vi udfaldet ud. Dette forventes afstemt i løbet af Juli måned.
Nyt fra formand:
Der er aftalt deltagelse i 4. juli arrangement i Rebild Bakker, hvilket Line og Torben samt hjælpere deltager i.
Der udbydes trækketure på 2 af vores elevheste.
Der afholdes møde med kriminalforsorgen vedrørende ung mand i samfundstjeneste på REB ift. praktiske
gøremål såsom rengøring af stald og andre praktiske gøremål. Dette står Torben/Palle for og der meldes ud
på FB under opstaldere, hvornår dette igangsættes.
Torben skal endvidere afholde møde med I charge mobilopladere.
Til næste møde i august udarbejdes en tjekliste til modtagelse af nye opstaldere herunder hvilke punkter der
skal opfyldes: kontrakt udfyldt inden opstaldning, velkomsthilsen på FB og opslagstavlen i stalden,
vaccinationspapirer ajourført osv.
Afslutningsvist aftales det, at vi i bestyrelsen korresponderer på mail, da vi her sikrer os, at vi alle modtager
beskederne.

Referat af bestyrelsesmøde den 9. maj 2018
Tilstede:
Torben, Anni, Heidi, Trine, Rikke, Klaus/Mette og Mette
1.Samtale med Mette, hvor vi har lovet at lave en udtalelse for elevskole- og privat UV. Endvidere skal vi
forventningsafstemme hvorvidt Mette kan få mere tid til privat UV og eventuel elevskole UV.
2. Elevskolen er i underskud, da flere elever har opsagt deres undervisning. Vi er i dialog omkring nye tiltag.
3. Klaus:
Der præsenteres forskellige tiltag til elevskolen herunder PR på pladsen foran Meny inklusiv deltagelse af
undervisere.
Et andet forslag kunne være “Kom og prøv en ridedag på REB” Ligeledes kigges der på at fordelingen af
elever på holdene optimeres, således der er minimum 4 elever per hold.
Julie ønsker læreplads på REB i horse management og vi undersøger mulighederne.
Der er afholdt møde vedr. Foder og træpiller ved Jørgen Ib med en fordelagtig besparelse, som er udregnet
ud fra forskellige muligheder. Vi skal beslutte, hvad der er bedst for REB.
Siloen skal om muligt flyttes i laden og anvendes til træpiller. Der skal lås på og være mulighed for at købe
ekstra poser ved siden af.
Det besluttes at sommergræs med selvpas koster 1500kr.

Referat af bestyrelsesmøde den 11. april 2018
Mødet starter kl. 19.30
Alle fra bestyrelsen og Klaus var tilstede.
Nyt fra Klaus
Det er ved at være tid til at give ormekur igen og Klaus er i dialog med Klaus Rønn for at få det iværksat.
Kontrakten på træpiller udløber og det undersøges pt, hvordan vi finder den bedste løsning/pris
fremadrettet.
Mogens har svært ved at skaffe nok hø/wrap(jævnfør Klauś opslag på FB). Rikke undersøger, hvilken
mængde vi har brugt de seneste 3 måneder.
Vi taler om sommergræs og om det skal være en ordning ligesom den sidste år. Vi finder det vigtigt at REB
kan anvendes som i dagligdagen blot med selvpas i sommermåneden. Problemet er, at det er vigtigt, at vi får
gjort stalden ren, men det vanskeliggøre at hestene kan lukkes ind i disse dage. Derfor undersøger Torben
mulighederne for rengøring af et professionelt firma herunder pris. Når vi har indhentet tilbud skriver vi
prisen på sommergræs inklusiv rengøring ud. Klaus undersøger mulige steder til sommergræsning til
elevhestene.
Ved aflysnings tilfælde i elevskoleundervisningen skal det være en af de andre faste undervisere, der
varetager undervisningen ellers er aflysning en realitet.
Økonomi ved Rikke
Undervisning og skift af hold følger normalt udmeldte takster. Når der rides dobbelttid om onsdagen er
prisen 500kr.
Vi skal huske at underskrive og aflevere boner i Rikkes dueslag, når der handles i Meny.
Afregne vandvogn med Marianne Rask, kraftoverførsel udbedret.
Når fodervagterne bytter vagt afregnes det fremadrettet indbyrdes uden Rikkes involvering (se punkt under
fodervagt).
Elevskolen er en udfordring økonomisk og ikke alle heste har parter. Vi taler om igen at lave et event på
torvet ved Meny.
Fødselsdage bliver en mulighed for at skærpe interesse.
Drøftelse af foder vagtordning
Det er vigtigt, at der fodres til de 3 faste tidspunkter og fodringen varetages af fodervagterne. Endvidere har
bestyrelsen haft spørgsmål omkring fodervogn til drøftelse, og det blev besluttet at fodervognen bliver
stående i laden.
Alarm sættes til kl. 22.30.

Klaus og Julies arbejdsopgaver er opdateret, dog med få ændringer. Klaus og Julies arbejdsplan/ferieplan er
gældende for 3 måneder frem. Helligdage afregnes som weekend - 945kr per weekend fraregnes i den
månedlige boksleje.
Fødselsdag på REB
Det bliver fremover muligt at fejre fødselsdage på REB, dette vil primært foregå på fredage og i weekenden
for små grupper. Det koster 50kr per deltager plus løn til underviseren. Der tages kontakt til Klaus ved
interesse og han melder ud på FB, når det er aktuelt.
Eventuelt
Vi skal have opdateret hjemmesiden med aktuelle oplysninger, hvilket Heidi tager hånd om.
Hensigtsmæssig kommunikation på FB
Vi har den seneste tid oplevet mange frustrationer komme til udtryk på FB, hvilket vi appellerer til ikke finder
sted fremadrettet. Endvidere vil vi som bestyrelse gerne arbejde med konkrete problemstillinger og
spørgsmål, som vi modtager på mails. Disse behandles løbende på vores bestyrelsesmøder, der finder sted 2.
onsdag i hver måned.
Ved akut opståede problemer kontaktes Klaus eller Torben telefonisk.
Næste møde er d. 9. maj.
Som tidligere aftalt vil vi gerne fremhæve, at bestyrelsesarbejdet er frivilligt og derfor ønsker vi ikke at blive
kontaktet på messenger eller staldgangen med mindre det er akut opstået problemer.

Referat af bestyrelsesmøde den 7. marts 2018
Referat onsdag 7/3 2018
Den nye bestyrelse ser således ud:
Formand - Torben Dahl
Næstformand - Trine Binderup Larsen
Kasserer - Rikke Hüttel
Bestyrelsesmedlem - Anni Christiansen
Bestyrelsesmedlem - Heidi Pugholm
Bestyrelsesmedlem - Mette Hansen
Hvem er vi (en kort præsentation af os, som medlemmer):
Torben Dahl
Trine Binderup Larsen
Jeg kommer i klubben flere gange ugentligt og rider selv. Har 4 heste på vores egen ejendom der ligger 5
min. fra rideklubben. Jeg er kontaktperson og medlem af stævneudvalget, hvor jeg bruger mine kræfter ud
over bestyrelsesarbejdet. Mit motto for klubarbejdet er, at hvis vi alle løfter lidt - indenfor de områder
man finder interessant - så går det hele op i en højere enhed. Så jo flere vi er i et udvalg - jo mere
overkommeligt og sjovt bliver det for os alle.
Rikke Hüttel
Anni Christiansen
Jeg har min daglige gang i stalden og er mor til Mia med Niki. Jeg er gift med Palle (som de fleste sikkert har
stødt på, med et eller andet stykke værktøj i hånden). Rider lidt hygge ridning ind imellem. Jeg er
bindeleddet mellem bestyrelsen og juniorudvalget.
JEG VIL GENERELT BARE KLUBBEN DET BEDSTE.
Heidi Pugholm
Jeg rider på hold 1 gang om ugen, og har gjort det de sidste ca 6-7 år. Jeg er med i stævneudvalget, og så
hjælper jeg med projektet om at få renoveret vores udendørs dressurbaner. Jeg vil være bestyrelsens
kontaktperson til sponsorudvalget, og vil derigennem arbejde på at få skaffet nogle flere penge til klubben.
Mette Hansen
Jeg har min daglige gang i stalden og er mor til Emilie med Maximus. Jeg vil gerne være med til at skabe og
udvikle et socialt liv og fællesskab blandt klubbens medlemmer, hvilket på sigt skaber god klubånd. Ligeledes
tænker jeg, at vi har en klub med mange gode initiativer og ressourcer, hvor igennem vi kan højne
elevskolens deltagelse. Jeg er bindeled til driften af caféteriet.
Mødestruktur og deltagende:
Vi afholder møde 2. onsdag i hver måned, hvor vi i samråd med klubbens leder, Klaus Holm, drøfter
dagligdagen som første punkt. Dernæst har vi som bestyrelse tid til drøftelse af øvrige punkter.
Vi, nye medlemmer, blev introduceret til, hvordan bestyrelsen arbejder og kommunikerer i det daglige samt
hvilke roller, hver enkelt har for fællesskabet.

Mette er valgt til at være referent på bestyrelsesmøderne og sørger for, at sende dagsorden med indkomne
punkter ud, således bestyrelsen har mulighed for at orientere/forberede sig til møderne. Herefter sendes
referatet til gennemlæsning hos bestyrelsesmedlemmerne og udgives herefter.
Arbejdspunkter
Et vigtigt arbejdspunkt, som Heidi er tovholder på er anlæggelsen af de nye udendørsbaner, hvilket der er
indhentet tilbud på. Vi håber meget på, at de kan etableres inden stævnet i uge 25.
Vi ser frem til et nyt og spændende samarbejde, hvor vi håber på konstruktiv dialog for vores dejlige klub Rebild Sportsrideklub.

Referat fra REB bestyrelsesmøde onsdag d. 14/2- 2018. kl 19.30
0. Tine orienterede om islænderstævnet.
Nærmere følger på hjemmesiden eller Facebook.
a. Meddelelser fra Formanden
1- Ingen punkter fra medlemmer til dagsordenen til generalforsamlingen.
2- Dagsordenen til generalforsamlingen offentliggøres torsdag d.15/2-2018.
Tilmelding til spisning på FB inden.
3- Mail-henvendelser fra medlem vedr. forskellige spørgsmål og kritikpunkter
Bestyrelsen har taget det ad notam, og sender svar til medlemmet.
4- Fodervagt situationen
Den overvejende holdning mht. weekendvagten er, at den manglende vagt i måneden tager opstalderne selv
heste ud og ind; men der er en fodervagt der fodrer.
Der bliver omfordeling af betalingen for vagterne, således at tidsforbruget svarer mere til betalingen.
Nedenstående er det foreløbige bud på ændring.
5- Status for renovering af udendørsbaner.
Vi går efter 45X60m bane udendørs. Vi overvejer at tage imod et tilbud med en samlet pris på ca 250.000.
Vi forventer, at en del af udgiften kan finansieres via banklån. Ridecentret har også lovet at bidrage.
Klubben har selv ca 23.000 kr. i overskud fra stævner og lidt mere fra div. arrangementer, ca 25.000 kr. i alt.
Ansøgninger om sponsorater er sendt til Fritidsrådet og Jutlander Bank hvor vi afventer svar. Sponsorgaver til
de næste stævner gives ikke som præmie, men bruges i en tombola med nye baner til formål.
Verisure har et tilbud til vores medlemmer, som hvis det resulterer i køb, kvitteres med 1000kr til klubben.
Der kommer materiale på REB herom inden længe.
6- Salg af halmvogne
Klaus tager billeder og sætter dem på DBA/Guloggratis
7- Traktor inde/ude

Traktoren kan godt tåle at stå ude, man skal bare huske at bruge forvarmeren.
b. Status daglig leder
1. Elevskole : Vi har stadig ikke fulde elevhold.
2. Elevhestene, status: Madonna er solgt;
-i skrivende stund er hun blevet solgt til en familie i Skørping, som vil bruge
hende til skovturshest og lettere ridning.
3.

Evt. andet :

c. Rapport fra udvalgene
- Forretningsudvalg, herunder økonomisk rapport og budget:
Årsregnskab 2017 og generelt økonomi.
Vi havner med et mindre underskud, som det også var beregnet i budgettet. Årsagen er bl.a. som tidligere
beskrevet valget om at have løsdrift, med deraf følgende investering i ude-skure.
- Stævneudvalg:
Vi har lagt billet ind på to datoer i foråret :
I Pinsen og 1. weekend i juni
- Juniorudvalg:
Der er overnatning i overvejelse.
Der søges nye medlemmer til generalforsamlingen.
- Etablissement udvalg:
Vandvognen, - Klaus kontakter sælger, mht at den bliver bragt helt i orden.
Arbejdsweekender bliver flyttet pga at stævnerne er flyttet.
Ny arbejdsdag bliver d.19 marts kl 18.00 - med pizzahygge under vejs.
- Sponsorudvalg:
d. Årshjulet: Alarmsystemet skal kontrolleres- hvem er vagt ?

Vi gør en indsats for at finde ud af hvem sms-erne går hjem til. Klaus forsøger at finde ud af det med Michael
Vestergaard.
Ormekur til Katten, Klaus minder Heidi om det.
e. Opfølgning fra sidste møde:
f. Eventuelt: Lone laver ansøgning til juridisk lovliggørelse af skurene til hestene. (Er sket)
g. I venteposition: Septic-tanken: -kommunen om der findes billigere alternativ? kloak

Referat af bestyrelsesmøde den 3. januar 2018
a. Meddelelser fra Formanden
•

Opfølgning på rideterapi – endelig kontrakt - Møde d. 17/1- kl 18

• Islænderstævne: Islænderklubben holder stævne d.17/3-2018, og ridehallen er derfor lukket for
ridning fra fredag aften kl 18.00 til og med lørdag kl 7.00-20.00
Vi får 3500kr for det og kan holde cafeteriet åbent.
Det præciseres, at der IKKE er tilladt at komme i stalden for stævneheste.
(Mette fra cafeteriaudvalget høres ang. om vi kan/vil holde åbent i cafeteriet)
•

Forespørgsel ang. varmt vand på vaskepladsen:

Lige nu er det ikke muligt at finde og bruge ressourcer på en varmtvandsbeholder.
•

Årets frivillig hædres

• Ang. ud- og indmeldelser er det vigtigt, at Rikke kasserer får besked. Det præciseres her, at
udmeldelsesvarslet skal gives løbende måned plus 1 måned. Det skal ske skriftligt pr. mail til kasserer Rikke
(som det også står i indmeldelsespapirerne)
b. Status daglig Leder
1. Elevskole :
Vi har ikke fyldte hold i elevskolen. Der annonceres om ny-opstart her i januar: Rid gratis resten af januar,
betaling fra februar.
2. Elevhestene, status: Der er passerparter på Felix, Arcon og Lidli.
Vi annoncerer for at få parter på de resterende elevh
Madonna er annonceret til salg, -købere på vej forhåbentlig, flere har vist interesse.
3. Andet :
Vi har fået tilsagn fra ridecenteret om nyt flis til ridehallen.
Ang. elevhestene er det jo en ny situation at de er på døgnfold. I samråd med Klaus har bestyrelsen besluttet
at nogle elevheste skal gå uden dækken. Vi er naturligvis opmærksomme på at de skal have det tilpas. Hvis
man oplever at være i tvivl om det, bedes man henvende sig til Klaus.
Ang. vand på foldene og frostvejr: I tilfælde af frosne vandkar tilpasses tiden på fold så ingen hest skal gå
uden vand mere end 4 timer. (Det er desværre ikke realistisk at arbejdstiden rækker til at slå hul på isen)

I weekender skal man selv være opmærksom på, om der kan være is på vandkarrene.
Elevhestene har fået vandkar der er isoleret så de ikke kan fryse.
Julies arbejdstid er efter samtale med Julie og reguleret mht. rengøring af rytterstue og toiletter. Det lader til
at Julies tid passer bedre med opgaverne nu.
Vi udbyder arbejdet med rengøring til Julie først ellers til en anden, for én time ugentlig.
c. Rapport fra udvalgene
- Forretningsudvalg, (herunder økonomisk rapport og budget):
Pga en betydelig prisstigning på 25%, på afhentning af møgcontainer er det besluttet, at der fremover kun
strøs med træpiller. Hvis man alligevel ønsker, at strø med halm vil det betyde en forhøjelse af bokslejen på
100 kr/mdr, da halm fylder mere i containeren end træpiller, og brug af halm betyder at containeren skal
afhentes oftere end ved brug af træpiller. Prisstigningen træder i kraft pr. 1. marts 2018
Prisen for stævnetilmeldinger er blevet forhøje fra DRF, og vi må være opmærksomme på det i forhold til
tilmeldingspriser til vores stævner.
Oversigt over indtjening på stævner 2017
Stævne 18/19 februar 2017

5.707,80

Stævne 18/19 februar 2017

11.061,51

Stævne 15 oktober 2017

4.298,65

Stævne 03 december 2017
I alt

2.578,95
23.646.,91 kr.

En flot indsats af klubbens medlemmer. -tak for det :-)
- Stævneudvalg: Intet nyt
- Juniorudvalg:
Nye medlemmer søges til udvalget til generalforsamlingen.
- Etablissement udvalg:
Vandvognen er leveret; men en kraftoverførsel er ikke lovlig…, så vi afventer.
Der skiftes tagplader, således at hallen bliver tæt over tilskuertribunen.
Nyt flis i ridehallen: Ridecenteret har givet tilsagn om at betale for nyt flislag.

Septic-tanken: Det er dyrt og der er sket stigning i afhentningshyppighed. Vi skal gerne have undersøgt ved
kommunen om der findes billigere alternativ. (kloak?… må nok gå videre til næste møde)
- Sponsorudvalg: Intet nyt.
d. Årshjulet:
Punkter til dagsordenen til generalforsamlingen d.7 marts, skal være bestyrelsen i hænde inden 31. januar.
Her offentliggøres dagsordenen
Elevskolen holder ferie i skolernes ferier, - feriekalenderen kan findes i link på hjemmesiden under elevskolen.
e. Opfølgning fra sidste møde:
Er behandlet under øvrige punkter
f. Eventuelt:

