Bestyrelsesmøde i Rebild Sportsrideklub d. 10. februar 2021
Deltagere: Lone Godske, Claus Kjær, Heidi Pugholm, Anni Christiansen, Christina Buhl
Afbud: Mette Hansen
1 Meddelelse fra Formanden
Lone har ringet og opsagt aftalen med ham, der aftager containeren. Han er orienteret om, at den sidste aflevering af
containeren den 1. marts skal koordineres med Katrine.
2 Status fra Daglig Leder
A Elevhestene
Katrine har indkøbt vitaminbolcher til elevhestene. På den måde behøver de ikke få foder. Heidi følger op på, at vi
modtager de sidste muleposer til elevhestene. Vi har betalt for 10 men kun modtaget 5 af dem, da de var i restordre.
B Generelt
Der er mange udfordringer lige nu som følge af vejret, men bestyrelsen oplever, at Katrine løser udfordringerne rigtig
godt. Katrine fortalte, at portmanden har været der og strammet fjedrene, således at porten til stalden ikke går op ad
sig selv. På den måde undgår vi forhåbentlig, at vandkopperne fryser til i stalden. Katrine foreslår, at der laves
stopklodser de steder, hvor bunden ryger ud ad boksene. Klaus har lavet sådan en løsning i sine bokse. Katrine laver en
liste over, hvilke bokse det drejer sig om. Der skal indkøbes skruer og muligvis brædder til det. Christina forhører os ved
Klaus ift. detaljerne.
3 Afvikling af generalforsamling
Generalforsamlingen rykkes tre uger frem til den 31. marts pga. coronasituationen. Forhåbningen er, at det kan afvikles
fysisk, men hvis det ikke er muligt, er vi nødsaget til at afvikle generalforsamlingen digitalt. Det fremgår ikke af
vedtægterne, at generalforsamlingen skal afvikles fysisk. Det fremgår dog, at den skal afholdes i marts. Lone laver et
opslag i facebookgrupperne.
Bestyrelsen oplever, at der er et meget kontant krav fra opstalderne ift. at løse forskellige udfordringer, og at de
forventer en reaktion med meget kort varsel. Bestyrelsen mødes en gang om måneden, og der bliver drøftet de
spørgsmål, der bliver stillet. Det vil fremadrettet blive svaret, hvis der er tale om idéer eller forespørgsler, som ikke
haster. Opstalderne er fortsat velkomne til at byde ind med emner til dagsordenen.
Det blev drøftet, hvordan man håndterer det, når der sker noget akut som f.eks. vandkopper, der går i stykker. Katrine
foreslog, at der sættes en hane på til hver vandkop, således at man kan lukke en enkelt ad gangen. Det blev aftalt, at
det er noget, der skal kigges på til sommer. I samme ombæring skifter vi bag- og sideplader i boksene.
Det blev foreslået, at Palle laver en video, hvor han viser, hvordan man ordner en vandkop. Anni fremlægger forslaget
for Palle.
Det er fortsat muligt at skrive til vedligeholdelsesudvalget (ved at kontakte enten Claus, Palle eller Christian), hvis noget
går i stykker. Man kan dog ikke forvente, at det kan løses med meget kort varsel. Så opstalderne må forvente, at det kan
være nødvendigt at sætte en vandbalje ind, indtil vedligeholdelsesudvalget har mulighed for at hjælpe.
4 Hø
Der er indkøbt særligt hø til en opstalder, fordi opstalderens hest ikke kan tåle det nye hø. Der er enighed i bestyrelsen
om, at det ikke en holdbar løsning i længden. Bestyrelsen beslutter, at man efter aftale med bestyrelsen kan få lov at
anvende elevhestenes hø. Alternativt må man komme med eget hø. Dette vil dog ikke udløse et afslag i prisen, og der er
desværre ikke plads til at opstalderne kan opbevare eget hø i laden. En mulighed er, at man opbevarer det i sin
hestetrailer. Heidi orienterer opstalderen om beslutningen.

5 Status på salg af jord
Lone, Heidi og Christina havde møde med kommunens forvaltning den 28. januar. På mødet blev de informeret om, at
bestyrelsen skulle lave en henvendelse til politikerne om, hvad det vil have af betydning, hvis klubben mister jorden.
Bestyrelsen blev opfordret til at udfordre politikernes indstilling ift. salget af jorden. Der er lagt op til, at klubben kan få
en del af cirkuspladsen som kompensation for den jord, der er frasolgt og påtænkes frasolgt.
Derudover ses der på at ændre lokalplanen, således at det bliver et rekreativt område i stedet for industriområde.
Bestyrelsen vil gå efter kontrakter af 20 års varighed med 12 måneders opsigelse frem for de nuværende 3 måneders
opsigelse.
Der skal foretages nogle arkæologiske udgravninger i forbindelse med salget. De har kun opsagt for elevhestenes
sommerfold, fold 14 og halvdelen af fold 13. Der går kun en hest på det stykke, der er solgt på nuværende tidspunkt.
Forvaltningen ønskede at udgrave hele det område, de påtænker at sælge. De opfordrede til at klubben kunne sætte
hegn op på det areal af cirkuspladsen, som de påtænker at tildele os. Lone har modtaget et tilbud på omkring 30.000 kr
udelukkende for opsætning af hegn.
Konklusionen er, at de arkæologiske udgravninger afventer udvalgsmøderne. Lone tjekker op på, om det også det også
gælder for det allerede solgte areal.
Lone fortsætter med henvendelsen til politikerne. Processen bliver nok ikke afsluttet inden generalforsamlingen, men
Lone vil gerne fortsætte med denne opgave, selvom hun ikke fortsætter i bestyrelsen.
6 Status på kommunikation med opstalderne inkl. hø og halmpillesituationen
Status er, at bestyrelsen har indbudt de opstaldere, der har sendt et brev vedrørende prisstigninger og overgang til
halmpiller, til et møde. De har taget imod tilbuddet, men de er ikke vendt tilbage med forslag om mødetidspunkt.
7 Rapport fra udvalgene
Forretningsudvalget herunder økonomisk rapport
Revisoren er vendt tilbage på årsregnskabet, og Heidi og han skal mødes søndag den 21. februar.
Heidi har søgt lønkompensation, men klubben har udbetalt lønnen til de ansatte. Så pt. mangler klubben pengene fra
lønkompensationen. Der har til gengæld været forholdsvis få vedligeholdelsesudgifter i januar.
Stævneudvalg
Vi har fået tildelt tre stævner. Det store sommerstævne, et septemberstævne og et c-springstævne i august.
Dressurbanerne skal anvendes som opvarmning til c-stævnet. Der har tidligere været afholdt flere c-stævner på REB, og
det kan give mulighed for at tiltrække flere stævneryttere. Der er et ønske om mere springmateriel g nyt hegn og
bogstaver til dressurbanerne. Heidi vurderer, at springmaterielet er vigtigst. Heidi har også undersøgt mulighederne for
nye dommertårne, men de er dyre, hvis de skal købes som en færdig løsning.
Juniorudvalg
Intet til referat.
Etablissementsudvalg/Vedligeholdelsesudvalget
Bestyrelsen talte om, at der indkommer mange idéer til forbedringer. Der er behov for at vedligeholdelsesudvalget
strukturerer og prioriterer de indkomne forslag.
Elevskoleudvalg
Christina fortsætter arbejdet med funktions/ansvarsbeskrivelse for elevhestene. Det sendes rundt til inspiration, så det
kan laves for alle områderne.

Der skal laves en plan for opstarten af elevskolen og undervisningen, når der genåbnes. Det kan være en mulighed at
begynde at lave udendørs undervisning i marts.
Klaus har tilbudt at hjælpe med at få Magda i gang.
8 Eventuelt
Claus laver et opslag om corona. Ponypigerne får lov til at booke tre timer i vinterferien. Forældrene opfordres til at
koordinere, så der ikke er en forælder pr. barn. Forældrene skal kun booke tid, når de er i stalden.

Bestyrelsesmøde i Rebild Sportsrideklub 13. januar 2021
1. Meddelelse fra Formanden
Lone orienterer om, at hun har sendt afslag til de ansøgere, der har søgt stillingen som staldmedarbejder, men som
ikke har fået den.
2.

Status fra staldmedarbejder
a. Elevhestene
Det blev drøftet, hvad planen er med Magda. På nuværende tidspunkt arbejder Malene Esbech med hende fra
jorden, men det er også nødvendigt, at ridningen af hende snart påbegyndes igen. Bestyrelsen aftaler, at Christina
kontakter Klaus med henblik på at komme videre med arbejdet med den. Christina understreger endvidere, at
Magda skal blive markant bedre, før hun kan gå med i elevskolen. Hvis ikke hun bliver det, er alternativt, at den skal
sælges igen.
Frostsikring af elevhestenes vandkar blev drøftet. Anni siger, at Palle gerne vil hjælpe med frostsikringen af
vandkarrene i den kommende weekend.
b. Generelt
Katrine fortæller, at hun begynder at komme ind i rutinerne. Mange af arbejdsopgaverne tager længere tid, fordi
der har været sne og glat. Katrine fortæller, at der er meget glat på løbegangen op til de store folde bagved. Der er
tidligere blevet strøget salt på løbegangene, når der har været glat. Bestyrelsen orienterer Katrine om, at hun gerne
må melde ud til opstalderne, at hestene ikke kommer ud, hvis der er så glat, at Katrine ikke vurderer, at det er
ansvarligt at lukke hestene ud.
Det blev kort drøftet, hvordan man håndterer situationen, hvis man har en eller flere heste, der er svære at trække
til og fra fold. Bestyrelsen er enige om, at opstalderne har ansvaret for at opdrage deres egne heste. Hvis Katrine
oplever en situation, hvor en hest er farlig at trække med, skal enten hun eller bestyrelsen derfor tage fat i
opstalderen med henblik på at finde en løsning.
Katrine foreslår, at der laves en gang fra udeboksene og direkte op til foldene bagved, selvom det betyder, at man
inddrager lidt af elevhestefoldene. Det vil være nødvendigt at køre grus ud på det stykke, hvor elevhestenes fold er
på nuværende tidspunkt. Bestyrelsen tilslutter sig forslaget og understreger, at det er en opgave, som opstalderne
kan hjælpe med. Det er ikke en opgave, som Katrine forventes at løse selv.
Afslutningsvis orienterer Katrine om, at der mangler ret meget værktøj. Bestyrelsen aftaler, at Anni finder et tilbud
på noget nyt værktøj til rideskolen.
3.

Beregninger: Hvad koster det at have hest på REB?
a. Høspild
Heidi fortæller, at der er et langt større forbrug af hø end det, opstalderne har angivet i Facebookopslaget
vedrørende høforbrug. På baggrund af de udregninger, Heidi og Christina har lavet, ser det ud til, at opstalderne i
gennemsnit bruger 29 kg. hø pr. hest pr. dag. De heste, der tildeles mest hø, får dagligt omkring 15 kg. Det er
Bestyrelsens oplevelse, at en stor del af spildet af hø foregår på foldene, da mange kører hele trillebøre med hø fra
foldene tilbage på møddingen. De fleste har fundet en løsning i boksen, således at hestene har enten et hønet eller
en høhæk. Det forventes at give mindre spild.
b. Økonomi ved halmpiller
Bestyrelsen drøfter økonomien forbundet med overgangen til halmpillerne. Halmpillerne kan blæses ind på samme
måde som træpillerne. Bestyrelsen aftaler, at Katrine skal bestille halmpiller nu, således at der kan laves en løbende
overgang til halmpiller.
Hvis der er under 10 % strå i containeren, bliver den afhentet gratis. Hvis procentdelen af strå overstiger 10 % vil
det udløse en regning for afhentningen. Jørgen Ib kan ikke oplyse, hvor stor denne regning vil være, da han ikke er
bekendt med, at nogle af de nuværende kunder har oversteget procentdelen af strå.

Bestyrelsen beslutter, at alle overgår til halmpiller. Beslutningen begrundes i, at det kan spare på udgifterne ved
afhentning af containeren, og at vi pt ikke har andre løsninger, da vi ikke har kunnet finde andre aftagere af vores
container.
Der kan dog gives dispensation til at en opstalders hest kan stå på halm, såfremt opstalderen fremskaffer en
dyrlægeerklæring på, at det er nødvendigt for hesten. Opstalderne skal i så fald være opmærksom på, at den
ekstraregning, det kan medføre, skal deles mellem dem, der benytter halm.
Bestyrelsen aftaler, at det skal meldes ud hurtigst muligt. Heidi og Christina laver udkast til opslag, der sendes til
godkendelse i Bestyrelsesgruppen, inden det meldes ud på Facebook.
Da containeren forventes at skulle stå i mere end en uge, er der krav om, at den skal overdækkes. Containeren vil
endvidere være åben i den ene ende, således at opstalderne kan læsse ind derfra. Det betyder, at vi kommer til at
skulle benytte transportøren væsentligt mindre, hvilket er en fordel, da vi i 2020 har brugt rigtig mange penge på
reparationsomkostninger til transportøren.
c. Prisregulering
Bestyrelsen drøfter herefter den udregning, som Heidi og Christina har lavet af, hvad det koster at have hest på
REB. Heidi og Christina gennemgår forudsætningerne for regnestykket. På baggrund af denne gennemgang,
beslutter Bestyrelsen en prisregulering. Det betyder, at der fremadrettet vil være følgende priser for opstaldning på
REB gældende fra 1. marts 2021:




2260 kr. for pony
2485 for hest
100 kr. pr hest for hø på fold. Begrænsning på hø på fold og man må ikke køre hø fra fold tilbage på
møddingen.

Denne prisjustering vil sammen med den manglende omkostning til afhentning af container betyde, at der kan
budgetteres med, at opstaldningsdelen går i 0 i budgettet for 2021.
4. Evt. nyt vedrørende salg af jord
Mette har talt med Lars Hørsman, der er byrådsmedlem i Rebild Kommune og som sidder i Økonomiudvalget. Han
forventer, at rideklubben vil få et tilbud om noget andet jord. Heidi har endvidere været i kontakt med Jesper Greth
vedrørende sagen, og han spurgte ind til, hvorvidt rideklubben var blevet involveret i beslutningen om salget af
jorden. Bestyrelsen forventer, at kommunen og/eller borgmesteren snarest tager initiativ til et møde.
Lone har orienteret ridecenteret om status på sagen.
5. Hø til elevhestene
Christina orienterer om, at det seneste hø til elevhestene har været af meget svingende kvalitet, og at noget af
høet har været meget støvet. Anne-Marie har i den forbindelse sendt et skriftligt forslag til bestyrelsen om, at vi
kan få noget hø fra den ene af de høleverandører, der leverer til privathestene. Vi kan få høet til 300 kr. pr balle, og
så vil han sponsorere et skur til høet, således at der bliver mindre spild. Bestyrelsen har en aftale med at aftage et
parti hø til 150 kr. stykket. Disse baller skal bruges først. Bestyrelsen beslutter at tage imod det tilbud, som AnneMarie har fået. Det kan dog først effektueres, når de andre baller er brugt. Christina orienterer Anne-Marie og
hører, om hendes kontakt fortsat er interesseret, selvom det først er relevant om seks uger.
6. Overdragelse til ny bestyrelse
Christina orienterer om, at hun er i gang med at lave et dokument, der samler de opgaver, der er med elevhestene,
og hvem der har ansvaret for at løse dem. Hun foreslår, at der laves et opsamlingsdokument for hvert udvalg og
funktion (formand/kasserer), således at det ligger klar til overdragelsen til den nye bestyrelse. Bestyrelsen bakker
op om dette forslag, og det aftales, at Christina sender sit udkast rundt til de øvrige bestyrelsesmedlemmer, så der
kan hentes inspiration.
Bestyrelsen aftaler desuden, at der fortsat opfordres til, at nogle af opstalderne og elevskoleforældrene stiller op til
bestyrelsen.

Det aftales, at Lone følger op på vedtægterne ift. rettidig indkaldelse til generalforsamling.
Status på retningslinjer – corona
a. Fungerer bookingerne? Er der noget, der skal justeres?
Overordnet set fungerer bookingerne godt. Der er dog helt tydeligt pres på stalden i eftermiddagstimerne. Det
blev drøftet om forældrene kan være bedre til at koordinere, således at der ikke er flere forældre i stalden
samtidig. De øvrige kan f.eks. opholde sig i rytterstuen eller på tilskuerpladsen.
Det aftales, at Lone laver et opslag, hvor opstalderne igen opfordres til at være opmærksomme på
retningslinjerne særligt ift. antallet af personer i stalden om eftermiddagen.

