Referat til bestyrelsesmøde – HIRK
17. august 2015, kl. 19.00-21.30
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste bestyrelsesmøde
Dagsorden og referat godkendt uden anmærkninger.

2. Referent
Stine

3. Gennemgang af økonomi
3.1. Udebanen
Der er kørt sand på udebanen, men der er dog stadig store problemer med støv og saltning. På sigt
ønskes en APV-bund (stofstykker, der er hårdt komprimeret – meget fjedrende). APV-bunden
kræver meget lille vedligehold, da det kun skal tromles en gang imellem. Lort skal heller ikke
fjernes. Bunden koster kr. 60.000-70.000 i anlæg og et par tusind i vedligehold, hvilket hurtigt vil
være sparret i mandetimer. Det vil dog også kræve en tromle på sigt. Vi regner på det, og ser
hvornår det kan komme på budgettet.
3.2. Bankadgang
Katrine vil gerne bede om læseadgang til netbank. Dan har fået sit Mastercard, men mangler at
aktivere det.
3.3. Capella
Capella er ikke egnet som rideskolehest, da hun er for stor og ung.
3.4. Leverandørskift
Den store aftale om halm og gødning er på plads. Tony beholder wrap-delen pt. Det betyder at vi
kommer til at spare lidt penge på vores almindelige drift. Der er dog mange udgifter der står linet
op i kulissen, f.eks. vaskemaskine, andre maskiner, heste osv.
3.5. Rideskole
Intet nyt.
3.6. Stævne
Seneste stævne gav et overskud på 8.200 kr. Allerede afholdte stævner har allerede indtjent det
budgetterede. Rideskolen gav et pænt overskud.
Bemandingsplan. Vi er nødt til at have flere medhjælpere til stævneafholdelser, hvis vi skal
fortsætte arbejdet. Forældrene vil hellere hjælpe hvis deres eget barn deltager.
3.7. Belægningsprocenter og andre nøgletal
Vores belægningsprocent falder. Vi kan ikke fylde holdene kl. 15, nu hvor lektiecaféerne er blevet
obligatoriske qua skolereformen. Status og opfølgning på næste møde. Vi har fået mange
udmeldelser den seneste måned. Generel evaluering af rideskolehold efter 1. september 2015.
Kunne samarbejde med SFO/klub være en løsning? Eller måske handikapinstitutionerne?

4. Medlemsdeltagelse i afholdelse af diverse arrangementer

Fremover skal der være en klausul om at alle interne stævnedeltagere skal hjælpe med afholdelsen
af stævnet.
5. Bankstatus, sponsorater, MobilePay
5.1. Ansøgning om aktivitetstilskud og lokaletilskud
Frist inden 1. oktober. Vi sender Rikke en mail.
5.2. Klubtøj med logo
Intet nyt
5.3. Udendørs dommertårn
Nedprioriteret og erstattet af ønske om dommerpodie. Flot og hvid. Jacob bygger et podie, der kan
anvendes til distriktsstævnet i oktober.
5.4. Klubliv Danmark – kampagne
Kerstin deltager i et webinar tirsdag d. 18. august 2015 og giver en status på næste møde. Opret
profil og så kører det. Bestyrelsen tester det.
5.5. Andet
Idé til sponsorat: Rammeaftaler, skifterammer med reklamer for 500 kr. / år. Din ramme, brug den
til det du vil. Du kan skifte indholdet så tit du har lyst. Ramme under podiet koster ekstra. Der er
sikkert mange lokale virksomheder der gerne vil støtte med 500 kr.
Mobilepay virker kun delvist. Jacob følger op.

6. Personalestatus
6.1. Underviserstatus – hvad skal Mie tage og hvem tager dialogen med hende
Ida vil gerne beholde springholdene men ikke ryttermærkerne. Malene har sagt op og de timer
skal dækkes. Vi spørger Cora om hun kan vikariere i september måned. Emma, der er
handikaphjælper, er interesseret i at undervise på ponygames-holdene, både fredag og søndag.
Uopfordret ansøgning fra Katja – hende kan vi tage en snak med mht. ryttermærker. Mie
bibeholder timerne til ventelisten.
6.2. Børneattester (inkl. bestyrelsen)
Jacob sender en mail ud til de berørte.
6.3. Hjælperstatus
Vi mangler at besætte dobbeltvagten hver anden søndag, men ellers er alle vagter dækket.

7. Evaluering af arrangementer
7.1. Stævne
Skraldespand på parkeringsplads ved stævner.
7.2. Handy-dag
Fremadrettet bør det meldes tydeligt ud, om det er en familieting eller en voksenting. Bedre
planlægning og omhyggeligt valg af dato, så det ikke ligger lige efter sommerferien.

8. Driftsopgaver
8.1. Forsikringer
Der står en forkert maskine på policen, så vi har ikke pt forsikring på den nye. Jacob tjekker op på
emailkorrespondance, for det burde være ordnet.
9. Rideskole
Intet nyt

10. Eventuelt
Vi skal have vores egen klipper.
Kodeord til wifi skal skiftes.
Fie og pony vil gerne leje sig ind til rideskolelejr næste sommer. Det vil dreje sig om 7 ponyer i alt.
Må vi leje HIRK ud og hvordan med sygdomsrisiko? Udebokse? Vi er positivt stemt, men vi har
nogle udfordringer med staldtiden og sygdomsrisiko.
Noget-for-noget. Indridning skal betales med praktisk hjælp.
Alt for mange får ikke ryddet op efter sig i rytterstuen og i stalden. Den kultur skal ændres.
Rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer skal tages op på næste møde.
Næste møde: Tirsdag d. 15. september 2015, kl. 19:00-21:30, HIRK

