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Til:  
Rasmus Braun, Karen Tang Petersen, Holger Poulsen, Helena Alex (Hans Henrik Bøttcher)   
Indkaldelse til bestyrelsesmøde Mandag d. 12.12.11 kl. 19.00 Hedensted Rideklub (mødelokalet) 
Fraværende: Rikke Mahaffy  

REFERAT:  

1. Nyt fra Hans Henrik 
2. Økonomi  
3. Budget 2012 
4. Inkassobureau 
5. Personale 
6. Gennemgang af reglement 
7. Prisstigninger 
8. Opstalder 
9. Elevheste - gennemgang og opfølgning 
10. Velkomstfolder 
11. Godkendelse af forrige referat  
12. Gennemgang af løbende sager 
13. Meddelelser fra udvalg 
14. Eventuelt 
15. Næste møde   

Ad.1. Nyt fra HH

 

Har fået forespørgsel fra forening om at de vil leje stedet 22.6.2012. HH ringer tilbage og bekræfter 
at de får et kontraktudkast tilsendt fra RB. RB tjekker om de regner med cafeteriabemanding.  
PC på staldkontor melder om virusbeskyttelse der er udløbet og ny skal lægges på. NORTON. 
Rasmus tjekker og følger op på det.  
HH har fået forespørgsel på køb af vores spåner. Planen er at spånerne skal bruges til næste stævne. 
Hvis 1 person ønsker det kan vedkommende få lov at købe det hele på en gang

 

til 60 kr. pr pakke. 
Der betales kontant til HH. 
HH spørger hvornår der skal soll i bunden. KTP forsøger at nå at bestille det i denne uge ellers 
bestilles ugen efter nytår. Det er aftalt at HH skal bestille salt

 

til bundene så det ikke fryser, 
bestilles nu inden frosten kommer, og lægges i. 
Steen Rasmussen har været på Fyn og kigge bunde. Det vil koste ca. 150.000 kr. Søren Mortensen og 
KTP har søgt nogle fonde. Stina Sørensen vil også søge og har bedt om RB´s accept. Den har hun 
fået pr. Mail. 
Ang. Vask/vaskemaskine : Karen mangler et efternavn på en Camilla der har vasket uden at skrive 
efternavn på. Hvem er det ? 
HH spørger til kroge til at hænge høspande op med, så man ikke skal løfte dem alle når der skal 
fejes. 3500 incl. moms for 60 stk. Der skal kroge på dem alle (68 stk.) 
Traktor, koblingscylinder mister væske så den ikke bremser rigtig. Skal laves så det virker. 
HH spørger til personalet. Chanett har af helbredsmæssige grunde sagt sin stilling op og holder d. 
23.12.2011 (=sidste arbejdsdag)   
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Ad.2. Økonomi

 
Ligeså skidt som det har været siden påske. 
Husleje betales december. Når vi går ud af 2011 skylder vi 100.000 
Vi skal have flere penge i kassen pr. f.eks. 1. April 2012 
Drøftelse om prisstigning hvornår og hvor meget. Ang. Prisstigning har Karen foreslået nogle 
stigninger som vil, hvis vi gennemførere prisstigning pr 1.4. på 75.000 i 2012, ca. 100.000 på 
årsbasis. 20 kr. på al undervisning, og ridehuskort og 5% på opstaldningerne. 
Lamper, Anders Lund skal lige snakke med sin bestyrelse om det. ud. Karen får en konklusion af 
Anders på mail som hun videresender til øvrige bestyrelse.  

Ad.3. Se ad .2. samt bilag (uddelt på mødet)

  

Ad.4. Incassobureau 

 

KTP laver aftale med  incassofirma om en ordning til dårlige betalere.  

Ad.5. Personale

 

Behandlet internt  

Ad.6. Gennemgang af reglement

 

Bestyrelsen og klubbens regler udfordres næsten dagligt og det har derfor været nødvendigt med en 
opdatering, enkelte tilføjelser. Vi er enige om at vi er nød til at stramme op om at reglementet bliver 
overholdt og det vil få alvorlige konsekvenser hvis det ikke bliver overholdt. ALLE medlemmer 
bedes hjælpe ALLE med at disse regler bliver overholdt. Det er ikke udelukkende bestyrelsens 
opgave at agere politimænd! Fremover bliver der udsendt skriftlig advarsel når reglementet 
overtrædes. Overtrædes det igen, bliver det en opsigelse.  

Ad.7. Prisstigninger

 

Se under ad.2. Det er vedtaget at prisstigninger træder i kraft pr. 1.3.2012 og varsles via opslag.    

Ad.8. Opstalder 

 

Behandlet internt   

Ad.9. Elevheste 

 

gennemgang og opfølgning

 

Der skal hver måned sendes en oversigt pr. Mail til bestyrelsen forud for bestyrelsesmødet. 
Elevskolen /handicapafdelingen skal samles i et skema af HH og sendes.  
Kontrakter til lån/udlån af elevheste skal gennemgåes og opdateres på førstkommende 
bestyrelsesmøde. 
Ansvaret køb, salg og aflivning, indlån og udlån er en bestyrelsebeslutning. Alle beslutninger herom 
træffes i og af bestyrelsen.  

Ad.10. Velkomstfolder 

 

RB tjekker den og sender den ud igen  

Ad.11. Godkendelse af forrige referat

 

Udsættes   
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Ad.12. Eventuelt

 
Generalforsamling vi skal lave oplæg til en dato og konferer det af med de to andre bestyrelser. 
Vores forslag: Tirsdag i 8. 
På valg er: Rasmus og Holger. Karen holder og Rikke holder.    

Ad.13. Meddelelser fra udvalg

 

Ang. Lydudstyr, lommeregnere og andet udstyr der anvendes til stævner. Aktivitetsudvalget 
efterlyser gode ideer til hvordan vi kan sikre at ALT udstyr pakkes ned på samme måde hver gang og 
lægge på den samme plads hver gang. Hver gang vi holder stævne og det gælder også når der er 
distrikts- og landsstævner skal man bruge alt for lang tid på at lede højt og lavt efter det meste. Det 
ligger forskellige steder hver gang. Forslag modtages!  

Ad.14. Eventuelt

 

Intet   

Ad.15. Næste møde 

 

24. januar 2012   

Ref. Helena Alex 
13.12.2011 
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