REFERAT  BESTYRELSESMØDE  DEN  16.  AUGUST  2018,    
  
Tilstede:  
Mulle  
Karina  
Nina  
Mixi  
Hanne  
Ann-‐Cristin  
Charlotte  
  
Fraværende:  
Mikkel  
  
Agenda  
1.   Økonomi  
2.   Rideskole,  ny  leder  
3.   Hjemmeside  
4.   Opstaldningskontrakter  og  nye  regler  
5.   Klubkonsulent-‐forløb  
6.   Byggeriet  
7.   Eventuelt  
  
Referat  
1.   Økonomi  
Vi  har  på  nuværende  tidspunkt  ikke  en  god  likviditet,  vi  har  betalte  regninger  plus  ekstra  
omkostninger  for  rideskolehestene,  som  skal  have  forlænget  deres  sommerophold.  Men  får  
vores  lokaletilskud  i  næste  uge,  og  så  ser  det  pænt  ud  igen.  
Vi  har  stadig  en  del  restancer  på  forholdsvis  store  beløb.  Og  de  skal  inddrives  nu.  
Vi  har  nogle  muligheder  for  at  få  nogle  gode  staldfolk  ansat.    
Priserne  på  hjemmesiden  er  ikke  opdateret  i  forhold  til  hvad  vi  har  meldt  ud.  
Prisen  for  handicapridning  skal  også  justeres,  da  vi  taber  penge  på  den  del.  Prisen  for  en  halv  
time  vil  blive  justeret  op  til  1.350  kr./måned.    
Vi  skal  søge  midler  til  nye  sadler  til  rideskolehestene.  
Action:  Karina  og  Mulle  tager  et  møde  med  Aase-‐Line  og  Michael  
  
2.   Rideskole,  ny  leder  
Vi  har  fundet  den  helt  rigtige  rideskoleleder  som  hedder  Katrine  og  senest  har  været  på  Holte  
Rideklub.  Kontrakten  er  lige  ved  at  være  færdig,  og  vi  forventer,  at  hun  starter  den  15.  
september  og  kommer  med  sine  2  egne  heste.  
Action:  Vi  skal  have  den  færdige  kontrakt  til  gennemsyn,  og  derefter  meldt  ud.  
  
3.   Hjemmeside  
Vi  har  lavet  en  ny  hjemmeside.  Claus  har  lavet  den  første  struktur  og  der  mangler  at  blive  
bygget  til.  Og  så  skal  der  justeres  med  farver  og  billeder  etc.    

Action:  Der  bliver  lavet  et  website  udvalg  bestående  af  Nina,  AC,  Mixi  og  Mulle.  
  

  
4.   Opstaldningskontrakter  og  nye  regler  
Alle  pensionærer  får  nye  opstaldningskontrakter  (med  deres  gamle  anciennitet  i)  Til  disse  
opstaldningskontrakter  hører  nogle  nye  regler,  som  sikrer  at  vores  stald  og  klub  kommer  til  at  
fungere  så  godt  som  muligt.  
Disse  opstaldningskontrakter  skal  alle  underskrive,  når  de  kommer  med  deres  heste  i  løbet  af  
efteråret.  
Vi  skal  lave  en  samlet  pakke  med  info  etc.,  som  pensionærer  får,  når  de  ankommer  og  bliver  
pensionærer.    
Vi  skal  også  lave  et  helt  fast  forløb:  
Når  de  signer  op:  
Pensionærer  får  staldkontrakt  plus  reglerne,  når  man  aftaler  med  Michael  
Når  hesten  kommer:  
Klargjort  boks    
Velkommen  skilt  
En  som  tager  imod  og  sørger  for  at  hesten  for  ret  foder  
Og  en  folder  med  praktiske  informationer  
Action:  Mixi  og  Charlotte  sender  kontrakt  plus  regler  til  Michael  
  
5.   Klubkonsulent-‐forløb  
Vi  har  fundet  datoer  for  møderne  med  klubkonsulent-‐Henning.  
Action:  Vi  skal  i  gang  med  et  omfattende  forløb  om  vores  klub  støttet  af  kommunen.  Et  forløb,  
som  vi  forventer  færdigt  til  november.  
  
6.   Byggeriet  
Byggegruppen  har  haft  styregruppe  møde  på  kommunen  hvor  der  blev  gennemgået  status  for  
kommunen.  De  er  imponeret  over  at  vi  kun  har  14  dages  forsinkelse.  Kloakentreprisen  går  som  
den  skal,  faktisk  er  de  lidt  forud  så  de  har  kunne  gå  ind  og  hjælpe  på  nogle  af  de  andre  
opgaver.    
Vi  overfører  flere  penge  til  konstruktionen  af  bygningen,  og  derved  går  et  større  procentdel  af  
byggebudgettet  til  konstruktion  i  stedet  for.  Det  skal  vi  naturligvis  informere  fonden  om.  
Bygningerne  er  85  år  gamle  og  de  er  ikke  vedligeholdt,  så  der  skal  afsættes  penge  til  løbende  
vedligeholdelse  fremover.  
Senere  i  dag  var  der  byggemøde.    
Udfordringen  er  murene,  for  pudset  falder  ned  i  hovedet  på  håndværkerne  når  de  arbejder  og  
renser.  
Dem  som  har  renset  efter  branden  har  ikke  gjort  det  godt  nok.  Det  lugter  stadig  væk,  og  
maling  giver  ikke  nok.  Fie  har  taget  fat  i  dem  og  sagt,  at  det  skal  gøres  bedre  -‐  ozonbehandle  
eller  skifte  noget  træværk  eller  noget.    
Action:  Hanne  arbejder  videre  på  det.  Mikkel  informerer  Fonden.    
  
  
7.   Eventuelt  

  

•   Vi  indførte  en  regel  om  at  vi  lige  løber  sidste  referats  actionspunkter  igennen  ved  hvert  b-‐
møde.  
•   Vores  udendørs  ridebane  er  ikke  særlig  god  og  er  skiftevis  for  våd  eller  alt  for  støvet.  Så  vi  
skal  se  på  alle  de  muligheder  der  ligger  for  at  vi  kan  få  en  bedre  ridebane,  gerne  i  et  rigtig  
mål.  
•   Bestyrelsen  får  mange  mails,  som  omhandler  den  daglige  drift.  Vi  vil  gerne  lige  benytte  
chancen  for  at  sige,  at  I  altid  skal  skrive  til  Michael,  vores  daglige  leder  om  sådanne  ting,  og  
ikke  bestyrelsen.    
•   Karina  er  ved  at  forberede  et  spørgeskemaer  til  rideskoledelen.  Vi  vil  sende  det  ud  engang  i  
november,  når  hele  stalden  er  færdig  og  der  er  kommet  lidt  ro  på.      
  
  

