Bestyrelsesmøde  den  15.  april  
via  Zoom  pga.  Corona  
  
Deltagere:  
Mulle  Gregorius,  formand  
Karina  Christoffersen,  kasserer  
Ann-‐Cristin  Tømmerbakken  
Helle  Krogsgaard  
Charlotte  Skousen,  sekretær  
  
Fraværende:  
Hanne  Friberg  
  
  
Agenda  
1.   Aktionpunkter  fra  sidste  bestyrelsesmøde  
2.   Rideskolesituation  -‐  sommerfold,  eneundervisning  (reviderede  scenarier)  
Løn  rideskoleundervisere  
3.   Økonomien  
4.   Generalforsamling  -‐  hvornår    
Medlemmer  til  bestyrelsen  
Kandidater  til  bestyrelsen  
5.   Forslag  til  vedtægtsændring,  Pensionærforældre  -‐  passivt  medlemskab  
6.   Priser  på  ydelser  -‐  både  for  rideskolemedlemmer  og  medlemmer  med  hest  
7.   Sommerfold  i  parken  
8.   Ebbe-‐flodbane  projekt  
9.   Hjemmeside  
10.  Eventuelt  
  
Referat  
1.   Aktionpunkter  fra  sidste  møde  
Karina  og  Ann-‐Cristin  er  ved  at  undersøge  om  vi  kan  få  kompensation  eller  støtte  i  forhold  til  
Corona  situationen.  
  
2.   Rideskolesituationen  
Rideskolen  er  presset,  som  alt  andet,  her  i  Corona-‐krisen.  Vi  har  fuldstændig  samme  udgifter,  som  
vi  altid  har  haft,  men  indtægterne  er  faldet,  hvilket  stiller  os  i  en  dårlig  økonomisk  situation.  Der  er  
medlemmer,  som  har  meldt  sig  fra  deres  hold  og  vi  har  derfor  mistet  indtjening.  Heldigvis  er  der  
rigtig  mange,  som  fortsat  støtter  klubben  ved  at  betale,  selvom  vi  lige  nu  ikke  kan  sige  hvornår  
rideskolen  er  i  gang  igen.  Det  er  vi  rigtig  glade  for,  for  det  betyder,  at  der  reelt  er  en  rideskole  at  
komme  tilbage  til  efter  krisen.  
Bestyrelsen  og  ledelsen  ved  det  er  svært  for  alle,  og  forstår  sagtens  at  medlemmerne  både  savner  
hestene  og  at  ride,  og  vi  kan  forsikre  jer  om,  at  vi  står  parat  til  at  reagere  hurtigt,  hvis  der  pludselig  
bliver  åbnet  op  fra  myndighedernes  side.  

Indtil  der  undersøger  vi  alle  muligheder  for  at  vi  både  kan  spare,  hvor  der  kan  spares,  men  også  
muligheder  for  at  vi  kan  belønne  de  medemmer,  som  har  valgt  at  støtte  klubben  gennem  krisen.  
Katrine  er  sammen  med  bestyrelsen  og  underviserne  i  gang  med  at  udtænkte  nogle  forskellige  
scenarier.    
Katrine  er  ved  at  undersøge  om  hestene  kan  komme  på  sommergræs  evt.  i  to  hold.  Fx  fra  maj.  Evt.  
et  sted,  hvor  der  er  mindre  græs,  så  de  kan  slippes  ud  selvom  de  ikke  er  græsset  ind.  Og  et  sted,    
Aktion:  Charlotte  skriver  en  mail  til  rideskolen,  som  indgående  fortæller  om  de  udfordringer  vi  har.  
  
3.   Økonomien  
Økonomien  ser  selvfølgelig  trængt  ud  på  grund  af  Corona.  Dette  gælder  også  på  grund  af,  at  vi  har  
måtte  opjustere  i  forhold  til  staldpersonaletimer,  da  vi  har  måtte  udvide  foldordningen  til  også  at  
gælde  i  weekenden.  Desuden  har  vi,  som  sagt,  mistet  indtjening.  Og  flere  planlagte  aktiviteter  må  
aflyses.  Vi  ved  ikke  om  vi  kan  få  del  i  nogle  støtte-‐puljer,  så  vores  økonomiske  situation  er  uklar.  Vi  
ved  dog,  at  vi  skal  passe  på  pengene  og  udgifterne  nu.  
Aktion:  Karina  og  Ann-‐Cristin  
  
  
4.   Generalforsamlingen  
Generalforsamling  bliver  forhåbentligt  den  28.  maj.  Vi  kan  fortælle,  at  vi  stadig  mangler  
kandidater,  som  vil  stille  op  til  bestyrelsen.  Klubben  ser  gerne,  at  medlemmerne  er  repræsenteret  
via  både  aktive  ryttere,  forældre  til  rideskolen,  forældre  til  pensionærer,  springryttere,  
dressurryttere,  ponyer  og  heste.    
Aktion:  Charlotte  melder  ny  dato  ud.  
  
5.   Forslag  til  vedtægtsændring  
Vi  synes  det  er  problematisk,  at  så  mange  forældre  til  børn  i  pensionærdelen  ikke  selv  er  passive  
medlemmer.  Vores  forslag  til  vedtægtsændring  er  derfor,  at  alle  pensionærer  under  18  år  skal  
have  en  forældre,  som  er  passiv  medlem.  
Vi  synes  dette  giver  mening,  da  de  forældre  også  ofte  bruger  klubbens  faciliteter,  når  de  hjælper  
deres  børn  og  unge.  Mange  forældre  til  pensionærer  hjælper  med  at  trække  hestene  på  fold,  går  
ture  med  hestene,  longerer  –  eller  bruger  logen  og  vores  toiletter.    
Vi  synes  samtidig,  at  det  giver  mening,  da  et  juniormedlemskab  plus  et  passivt  medlemskab    ikke  
koster  mere  end  et  seniormedlemskab.    
Et  passivt  medlemskab  koster  kun  165  kr.  halvåret,  og  giver  samtidig  stemmeret  og  mulighed  for  
at  stille  op  til  bestyrelsen.  
Aktion.  Bestyrelsen  stiller  dette  til  forslag  
  
6.   Priser  på  ydelser  
Vi  var  alle  enige  om  at  vi  ikke  er  interesserede  i  at  sætte  priserne  op.  Men  Katrine  må  gå  holdene  
igennem  og  se  hvordan  belægningen  er  pt.  se  på  de  elevheste  vi  har  nu,  om  nogle  evt.  skal  sendes  
på  pension  og  hvilke  type  heste  vi  har  brug  for  at  anskaffe  i  fremtiden.  
  
  
7.   Sommerfold  i  parken  

Det  bliver  varmere  og  vi  ved  at  alle  glæder  sig,  til  at  hestene  kan  komme  ned  på  græs  i  parken.  
Jordtemperaturen  skal  være  mindst  8  grader  før  vi  åbner,  og  vi  kan  fortælle  at  Michael  holder  nøje  
øje  med  dette  og  skriver  ud  så  snart  vi  kan  booke  der  igen.  
Indtil  dette  kan  vi  opfordre  til,  at  I  trækker  jeres  heste  ned  i  parken  og  græsser  dem  så  meget  ind,  
som  I  kan.  
Aktion:  Michael  skriver  ud  
  
8.   Ebbeflod  bane  
Fie  Hermansen  har  udsendt  et  omfattende  materiale,  som  alle  skal  læse  igennem  og  kommentere  
på,  hvorefter  Hanne  samler  trådene.  Vi  blev  enige  om  at  vi  skal  have  færdigt  udbudsmateriale  
liggende,  så  vi  kan  eller  en  senere  bestyrelse  kan  starte  projektet  op,  så  snart  muligheden  og  
pengene  er  der.    
Aktion:  Alle  sender  kommentarer  til  Hanne  
  
  
  
9.   Hjemmesiden  
Hjemmeside  bliver  færdig  nu.  Claus  er  ved  at  lave  den  og  mangler  kun  det  sidste.  Vi  regner  med,  at  
den  er  færdig  og  bliver  lanceret  i  løbet  af  de  næste  uger,  senest  1.  maj.  Der  bliver  arrangeret  
træningsessions  i  systemet.  Katrine,  Michael  og  bestyrelsen  deltager.  
Aktion.  Claus  aftaler  fotografering  med  Katrine.  
  
  

