Bestyrelsesmøde i Rebild Sportsrideklub 08.12.21
Deltagere: Heidi Pugholm, Henrie e Lyngberg, Chris na Buhl, Anne Marie Schmidt, Claus Kjær, Klaus Holm, Marianne
Thomsen ref.
Fravær: Me e Langley
1.
Status fra formanden
CB har taget kontakt l Rebild Kommune for lladelse l at etablerer endnu en s igennem læbæltet ved
cykels , så det er muligt at ride på tur uden at skulle åbne for leddet ved Heidi K´s heste. Afventer svar.
CB udtrykte bekymring om kommunika on imellem bestyrelsens medlemmer, da MKT har givet udtryk for
manglende indﬂydelse på beslutninger omkring elevhestenes ve og vel. Der er enighed i bestyrelsen om, at der skal
sørges for lstrækkeligt stråfoder l elevhestene på fold, evt. ved indkøb at ekstra fodersta on eller slowfeedere.
Når der skal træﬀes beslutninger om større økonomiske ændringer, kræver det, at der planlægges med det i
budge et. Det er derfor vig gt, at hvert udvalg ser et år frem og kommer med forslag l næste års budget.
2.
a.
b.

Status fra daglig leder
Elevhestene
Generelt

-

Klaus deltog i mødet i stedet for Katrine som er sygemeldt.
Har a alt fast levering af foder med Jørgen Ib
Halmpiller er i restordre, granulat er leveret i stedet.
Jørgen Ib undersøger tank l dieselolie.
A entning af container, KH a larer med Katrine
Der er leveret 12 stk. halmballer.
AMS undersøger hvor mange høballer af det tørre hø, der leveres ad gangen af hensyn l plads i laden.

3.
a.
-

Rapport fra udvalgene
Forretningsudvalget, herunder økonomisk rapport
Foreløbigt resultat for 2021 lidt over budget
Der bør være et rådighedsbeløb l indkøb i de enkelte udvalg uden de e kræver godkendelse i bestyrelsen.
Belysningsarmaturer i ridehallen udski es l LED, da vi har fået bevilget penge l de e. HP igangsæ er.

b.
-

Stævneudvalg
Elena og Chris na B er indtrådt som medlemmer i stævneudvalg
Der er søgt om C- stævne i dressur i juni sammen med D-stævne, C-stævne i spring august.

c.
-

Juniorudvalg
AMS forsøger fortsat at lave arrangement med Aleksander Helgstrand (undervisning/foredrag)
Der er a oldt juleklip, dog uden den store lslutning.

d.
-

Etablissement- og vedligeholdelsesudvalg
Lys ved containeren, AMS kommer med 2 lamper l formålet. Skal opsæ es nu.
Der mangler enkelte lysstofrør ved smedeplads og ved udeboksene.
AMS og MKT arbejder videre på forslag l indretning af laden for at gøre forholdene l elevhestene bedre.
Overslagspris på skillevægge l striglepladser ca. 3500 kr pr. stk. Det vurderes at 9 pladser i alt vil kunne
etableres for omkring 38-40.000 kr. i alt. Det undersøges hvad 6 stk. vil kunne laves for.
AMS har modtaget overslag forslag l istandsæ else af køkken og ry erstue bl.a. vandskadet gulv i køkken.
HP oplyser at kommunen har behov for 3 lbud for at det kan indgå i lokale lskuddet. AMS undersøger.
Der er leveret en ekstra container l aﬀald, disse skal kunne lukkes, da de ikke vil blive tømt hvis de er
overfyldte.
Der indkøbes byggepladshegn l aﬂåst område for strøelse.

-

-

e.
-

Vi er blevet kontaktet af kommunen og lbudt hjælp fra Peter som har 40 mer l rådighed for udførelse af
diverse arbejdsopgaver. AMS har a oldt møde og udarbejdet en arbejdsplan. Arbejdsgruppe bestående at
AMS, Klaus, Chris an og CB vil sæ e Peter i gang med disse opgaver.
Indkøb af Ply-wood plader, CK undersøger.
AMS har fået lbud på en ekstra container l opbevaring. Undersøger hvor stor den er.
Elevskoleudvalg
Onsdagshold forsøges ﬂy et l fredag, Malene vil gerne undervise e er nytår.
Flere af elevhestene har små skavanker eller er halte, skal udredes af dyrlæge.
Der skal laves nyt led l den store fold pga. mudder. Ikke udført endnu.
AMS oplyser at der er mulighed for at låne en pony l elevskolen, haﬂinger Pixie. A aler nærmere med HL.
HL tager en snak med underviserne om evt. a ortning af selve ride den for at have mulighed for hjælp l
opsadling af 2. og 3. hold.
Hjælpere i elevskolen vil kunne aﬂønnes i begrænset omfang, men der skal laves konkrete principper for det.
HL skal orientere HP hvis der er elever som ski er hold for opdatering af lister.
Elevhestene s lles i laden e er sidste hold hvis de er våde rsdag og torsdag. HP eller CP vil sørge for
udlukning af dem senere.

f.
-

Foldudvalg
Møde for planlægning af folde bl.a. sygefolde – Endnu ikke a oldt pga. Katrines fravær
Opsummering af regler for folde – CB udarbejder
Bestyrelsen beslu er, at alle heste skal være inde inden mørkets frembrud i vinterhalvåret.
Klaus sørger for indkøb af pæle og hegn.
Der skal indkøbes skævbider og knivtang.

g.
-

Sponsorudvalg
Intet nyt

h.
-

Staldudvalg
Der er opsat nye opbindingskæder – vil også blive opsat i laden.
Der er modtaget pris på varmtvandsbeholder l vaskepladsen. Energiforbrug undersøges. Energiforbrug
a ænger af hvor meget den vil blive brugt, derfor svært at få oplyst.
MT har skaﬀet spejle l endevæg i ridehal. Karstenskov Tømrer- og Snedker vil gerne monteres dem mod
betaling af meløn. Pris undersøges. Afventer
MKT undersøger priser på klubtøj ved Linsmark – Linsmark takker nej l levering af klubtøj, da der er for
meget arbejde med de e i forhold l indtjening ved salg.

-

i.
-

Medie-og PR udvalg
Intet nyt

4.
-

Funk onsbeskrivelse af udvalg
CB har fremsendt forslag l øvrige bestyrelsesmedlemmer. AMS har enkelte kommentarer som udleveres l
CB som får indarbejdet dem i beskrivelserne.

5.
-

Møde med DRF
A oldes 8. januar
Udviklingsprojekter hvor kan man søge
Kommunika on
Hvordan bruger vi de forskellige udvalg bedst

6.

Elevhestenes ve og vel

-

7.
-

Der undersøges mulighed for ekstra skur på foldene, da alle heste e er reglerne skal kunne ligge ned i et tørt
leje sam digt.
Der arbejdes fortsat på mulighed for en evt. udvidelse af laden med en ny løsdri .
Elevhesten gives wraphø i stedet for deres sædvanlige hø.
MKT foreslår, at elevhestene i vintermånederne tages ind i laden nogle mer hver dag for at de kan tørre og få
grovfoder.
Status på venteliste
Der er pt. 9 på venteliste
Ny opstalder bør præsenteres på FB opstalder side
Regler for reserva on på bokse bør opdateres. Maks. 3 mdr. reserva on l 800 kr/mdr, reserva on gælder l
en boks, men IKKE en bestemt boks. Man kan heller ikke reservere en bestemt fold.
Der er behov for at genbesøge reglerne om reserva on på næstkommende møde, da de sidste detaljer herfor
mangler at komme på plads.

8.
-

Juleoptog
Der blev a alt at aﬂyse juleoptoget i år pga. restrik oner i . Corona. HL sørger for opslag.

9.
-

Maks. antal ry er i ridehal ved undervisning
Pga. vejret pt. opleves et massivt pres på brugen af ridehallen. Derfor genindføres reglen om maks. 4 ry ere i
hallen foruden den som modtager undervisning. Der skal tages hensyn l den denne. Der skridtes på venstre
volte og underviser bestemmer rideretning.

Næste møde er onsdag d. 12. januar 2022 kl. 19.00

Bestyrelsesmøde i Rebild Sportsrideklub 10.11.2021
Deltagere: Heidi Pugholm, Henrie e Lyngberg, Chris na Buhl, Anne Marie Schmidt, Marianne Thomsen ref.
Fravær: Me e Langley, Claus Kjær
1. Status fra formanden
Intet nyt at bere e.
2. Status fra daglig leder
a. Elevhestene
b. Generelt
Generelt går det godt. Har lidt udfordringer med a entning af container, fordi dem, der a enter, ikke overholder
a alerne. Katrine tager kontakt l leverandør med henblik på fast ugentlig a entning. Der trænger l nyt grus l
forpladsen, og det skal indkøbes. Forslag om ekstra rides igennem læhegn mod cykels ved opstamning af enkelte
træer, skal tjekkes med kommunen. CB undersøger ved kommunen, om det kan lade sig gøre. HP sørger for indkøb af
nye grebe l udmugning. HP oplyser at alle følgesedler skal tjekkes ved levering af piller/ Easy strø. Der blev spurgt l
muligheden for indkøb af ekstra høhæk l elevfold? CB og HL undersøger priser. Er der mulighed for at lave nye og
bedre sygefolde evt. med sand? Foldudvalg undersøger
3. Rapport fra udvalgene
a. Forretningsudvalget, herunder økonomisk rapport
- Corona lskud på ca. 30.000 kr. er ikke medregnet i budget
- HP udleverede 3.kvt. regnskab som viser et lille overskud.
b. Stævneudvalg
- Elena og Chris na B lbyder at hjælpe i stævneudvalget.
- Der er budge eret med et stævne i 2022
c. Juniorudvalg
- AMS forsøger at lave arrangement med Aleksander Helgstrand (undervisning/foredrag)
d. Etablissement- og vedligeholdelsesudvalg
- Lys ved containeren, AMS kommer med 2 lamper l formålet. Der skal tages kontakt l en
elektriker, der kan sæ e dem op.
- Der mangler enkelte lysstofrør ved smedeplads og ved udeboksene.
- Må er er udlagt ved udeboksene og det virker ind l videre l at have god eﬀekt.
- AMS har ha fat i en anden tømrer som kan være behjælpelig med pris og udførelse af sadelskabe. Der er enighed
om at denne opgave skal udføres. Charlo e Kjær er sat på sagen
- Indkøb af ”hundehegn” l aﬂåsning af strøelse. HP har indkøbt hængelås
- Der skal ryddes op på elevhestenes fold, bigballer og møg skal ernes. Skal udføres NU
- AMS og MKT arbejder videre på forslag l indretning af laden for at gøre forholdene l elevhestene bedre. Det blev
a alt, at de skal undersøge priserne for de e.
- Silo er ernet.
- AMS har forslag l istandsæ else af køkken og ry erstue bl.a. vandskadet gulv i køkken. Der skal udarbejdes forslag
l indhentning af priser og ansøgning om lskud hos kommunen.
- Bokse bør gennemgås inden ny opstalder ﬂy er ind.
e. Elevskoleudvalg
- Der mangler fortsat underviser l holdene onsdag, AMS aﬂøser midler digt og derfor skal der gøres mere for at ﬁnde
en ny. Evt. kan Malene spørges.
- Anne Larsen vil gerne aﬂøse i elevskolen
- Flere af elevhestene har små skavanker, der skal udredes af dyrlæge.
- Der er udført sadeltjek af elevskolen sadler.

- HL foreslog at onsdagshold ﬂy es l fredag, da springundervisningen ved Klaus bliver for sent for de mindste. HL
undersøger om Malene er interesseret i at undervise fredag og orienterer onsdagsholdene om evt. ﬂytning af holdene.
- Der skal laves nyt led l den store fold pga. mudder.
- Der skal laves en langsigtet plan for indkøb af nye og brug af nuværende elevheste.
- CB har lbudt at hjælpe med elevhestedelen i elevskoleudvalget fremadre et.
f. Foldudvalg
- Udvalget holder møde om planlægning af folde bl.a. sygefolde
- Opsummering af regler for folde
g. Sponsorudvalg
- Chris na Dall vil gerne være behjælpelig med indhentning af sponsorater. Hun er velkommen l at kontakte HP, der
kan sæ e hende ind i hvordan man søger (budget/egen ﬁnansering /hvad søges der l?)
h. Staldudvalg
- Der er udført afretning af ridehusbunden, samt udlagt nyt toplag.
- Aﬀaldshåndtering blev drø et, herunder hvordan vi kommer af med vores aﬀald. HL undersøger
med kommunen, men det er endnu ikke a laret.
- Der er modtaget pris på varmtvandsbeholder l vaskepladsen. Energiforbrug undersøges.
- MT har skaﬀet spejle l endevæg i ridehal. Karstenskov Tømrer- og Snedker vil gerne montere dem mod betaling af
meløn. Marianne undersøger pris.
- MKT undersøger priser på klubtøj ved Linsmark
i. Medie-og PR udvalg
Intet nyt
4. Funk onsbeskrivelse af udvalg
- CB har fremsendt forslag l øvrige bestyrelsesmedlemmer. Evt. kommentarer medbringes l næste møde.
5. Plan for bestyrelsens prioritering og arbejde
- Forhold l elevhestene bør forbedres ved indretning af laden.
- Indkøb af vandvogn
- Istandsæ else af folde
- Ny elevhest
- Opstaldningspladser i stalden
6. Brug af elevhestene
- Passerparter må gerne ride udenfor matriklen i skridt ifølge med en voksen
- Vi skal have opslag på FB om ledige passerparter
- Kontrakter vedr. passerparter bør opdateres. HL og CB undersøger
7. Status på venteliste
- Alle bokse vil pr. 1.12.2021 igen være udlejet
- Ny opstalder bør præsenteres på FB opstalder side
8. Manglende info for næste års budget
- HP e erlyser info/priser på punkterne beskrevet under prioriteringslisten.
- Møde vedr. de e a oldes hur gst muligt
Næste møde er onsdag d. 08.december 2021 kl. 19.00

Bestyrelsesmøde i Rebild Sportsrideklub d. 13.10.2021
Deltagere: Claus Kjær, Chris na Buhl, Anne Marie Schmidt, Marianne Thomsen ref.
Fravær: Me e Langley, Heidi Pugholm, Henrie e Lyngberg
1.

Status fra formanden
Intet nyt at bere e.

2.

Status fra daglig leder
a.
Elevhestene
b.
Generelt
Katrine har en oplevelse af, at det generelt godt
Der er lidt udfordringer med a entning af container, da a aler om a entnings dspunkt ikke overholdes. Der
skal a ales fast ugentlig a entning, Katrine tager kontakt l leverandør.
Der er stort forbrug af Easy strø da mange gerne vil bruge det, hvorfor der indkøbes ﬂere paller pr.gang.
Katrine udleverer udkast l ny arbejdsplan som gennemgås med CB og HP

3.
a.

Rapport fra udvalgene
Forretningsudvalget, herunder økonomisk rapport
Blev ikke gennemgået pga. Heidies fravær

b.

Stævneudvalg
Blev ikke gennemgået pga. Heidies fravær

c.

Juniorudvalg
AMS forsøger at lave arrangement med Aleksander Helgstrand (undervisning/foredrag)
Sidste fredag i oktober evt. Halloween fest med fællesspisning.

d.

Etablissement- og vedligeholdelsesudvalg
Lys ved containeren, AMS kommer med 2 lamper l formålet. Skal opsæ es nu.
Der mangler enkelte lysstofrør ved smedeplads og ved udeboksene.
Må er er indkøbt l udlægning ved udeboksene. Der skal sikres godt underlag med stabilgrus og afretning i
sand. MKT har fået pris på 1 læs af hver l pris 4.012,50 inkl. moms og levering. Pris godkendt af bestyrelsen
og bes lles
AMS har ha fat i en anden tømrer som kan være behjælpelig med pris og udførelse af sadelskabe. Der er
enighed om at denne opgave skal udføres. Charlo e Kjær er sat på sagen
Indkøb af ”hundehegn” l aﬂåsning af strøelse. HP har indkøbt hængelås
Der skal ryddes op på elevhestenes fold, bigballer og møg skal erne. Skal udføres NU. Katrine tager en snak
med John.
CK har sponsoreret nye ”ruller” l transportøren. Chris an er ansvarlig for vedligeholdelse af transportør. Så
længe den virker bliver der ikke undersøgt anden form for udformning af mødding.
Lone G. anskaﬀer nye alu. ramper l containeren.
AMS og MKT arbejder videre på forslag l indretning af laden for at gøre forholdene l elevhestene bedre.
Priser undersøges. Silo i laden ernes nu – så vi kan få foder og strøelse låst inde.

e.

Elevskoleudvalg
Der mangler fortsat underviser l holdene onsdag, AMS aﬂøser midler digt og derfor skal der gøres mere for
at ﬁnde en ny. Selma hjælper meget i elevskolen og bør derfor aﬂønnes for de e. CB a larer med HL.
Opslag med ugeskema over merne og kontaktoplysninger på de forskellige undervisere, er opsat på tavlen.
Flere af elevhestene har små skavanker som skal udredes af dyrlæge.
Der er a alt sadeltjek af elevskolen sadler.

Der er indkommet forslag l opdeling af ridebane når der undervises i begge ender. God ide, udføres med
cavale es eller kegler.
f.

Foldudvalg
Forslag om udførelse af skridts mellem læbælte mod industrien og foldene, så vi ikke behøver at ride langs
vejen. Pris på pæle og ny tråd undersøges. Arbejdsopgave l en arbejdsdag eller evt. frivillige.

g.

Sponsorudvalg
Mulighederne for at søge midler ved f.eks. Rebild Kommune l evt. dækning af indretning af laden skal
afsøges. Måske HL har nogle ideer l hvem vi kan re e henvendelse l.

h.

Staldudvalg
Der er a oldt møde med Skibby vedr. vedligeholdelse af indv. bane. Tilbud på 2 læs sand/ﬁber inkl.
udlægning er modtaget på 57.250 kr. + moms = 71.562,50 kr. Pris godkendt af bestyrelsen. Levering e er
a ale i november måned.
Aﬀaldshåndtering, hvordan kommer vi af med vores aﬀald? HL undersøger med kommunen. Endnu ikke
a laret
Forslag om lretning af opstaldningskontrakt, der skal være mere konsekvens ved upassende opførsel og
udeblivelses ved arbejdsdage. MKT kigger på kontrakten.
Der undersøges pris på varmtvandsbeholder l vaskepladsen.
Der undersøges pris på opsætning af vaskemaskine. Evt. kan Pernille undersøge de e.
Forslag l undersøgelse af nyt foder i pille form. (grundfoder)
Der indhentes lbud på sadelknægte og div. ophæng l striglepladserne.
Oprydning e er smedebesøg er ikke op malt – Forslag l at de e indarbejdes i Katrines arbejdsplan ved
e ermiddagsfodringen.

i.

Medie-og PR udvalg
Intet nyt

4. Funk onsbeskrivelse af udvalg
CB samler forslag og fremsender l øvrige bestyrelsesmedlemmer. Der a oldes møde vedr. de e, forslag l
datoer er udsendt af CB
5. Status på hø situa on
Der er indkøbt/reserveret tørt hø l Heidi. De e skal hun selv betale for.
Der er generelt stor lfredshed med kvaliteten af hø og wrap.
Der skal indkøbes hele læs for at sparer på transportudgi erne.
6. Plan for bestyrelsens prioritering og arbejde
Der a oldes særskilt møde vedr. prioritering og arbejde samt funk onsbeskrivelser
7. Hold af elevhestene
Elevhesten skal sikres foder og vand i weekenden. Der skal ud køres hø fredag og fodervagt skal sikre, at der
er nok l hele weekenden. Passerparter skal fodre de heste som rides i weekenden. HL oplyser om de e.
8. Eventuelt
Status på venteliste? Gennemgås l næste møde. Forslag om at denne post overgår l staldudvalg og
vedligeholdelsesudvalg så det er muligt at istandsæ e tomme bokse før der ﬂy er ny opstalder ind.
Der skal ryddes op i sadelrummene, alle som ikke har hest i sadlen fysisk skal erne overskydende skabe. Det
er ikke muligt at have et skab stående ved reserva on af bokse. Disse kan ﬂy es bag barrieren.
Næste møde er onsdag d. 10. november 2021 kl. 19.00

Bestyrelsesmøde i Rebild Sportsrideklub 08.september 2021
Deltagere: Claus Kjær, Heidi Pugholm, Chris na Buhl, Anne Marie Schmidt, Henrie e Lyngberg, Marianne Thomsen ref.
Fravær: Me e Langley,
1.

Status fra formanden
Intet nyt at bere e udover det, der fremgår af dagsordenen.

2.

Status fra daglig leder
Intet nyt da Katrine pga. sygdom ikke deltog i mødet

3.

Rapport fra udvalgene
a. Forretningsudvalget, herunder økonomisk rapport
Lokale lskud: udgi en l ny bund er godkendt hvilket betyder + 129.000 ekstra i lskud vedr. sidste år.
Bestyrelsen mødes og laver en prioritering af, hvad pengene skal bruges l. Forslag l prioriteringer:
• Vandvogn, vi lejer pt. vandvogn hvilket koster penge både i leje og i Katrines d HL undersøger hvad en
sådan koster.
• Evt. nyt hegn omkring foldene. Som hegnet på cirkuspladsen. Evt. indhentning af pris fra ﬂere leverandører.
• Istandsæ else/indretning af laden. AMS og MT udarbejder forslag l indretning af denne.
Der er fortsat spild på Easystrø – pt. mangler der 2 pakker Easystrø
b. Stævneudvalg
Status D-stævne: Der kom en del e eranmeldelser, hvilket betød et overskud på ca. 7.000 kr. ekskl. Cafeteria.
Klubmesterskab a oldes d. 25. september 2021. Der er indkøbt ekstra dressurhegn og bogstaver, så vi kan
lave 2 A-baner.
c. Juniorudvalg
Besøg hos Helgstrand Dressage den 5. sept. var en succes. - AMS forsøger at lave arrangement med
Aleksander Helgstrand (undervisning/foredrag)
d. Etablissement- og vedligeholdelsesudvalg
AMS og CK udarbejder en femårsplan for vedligeholdelser og ønsker med økonomi - El- installa oner er
gennemgået af elektriker. Der vurderes at skulle bruges 1 arbejdsdag l opdatering. De e igangsæ es og
ﬁnansieres af Ridecenteret. Lys ved containeren, AMS kommer med 2 lamper l formålet. Evt. må er foran
udeboksene. MT har modtaget pris på disse, ca. 7.800 kr. for 54 stk. Der skal bruges 48 stk. ved udeboksene,
resten kan ligges ved leddet l elevfolden. Disse indkøbes og udlægges, inden der bliver vådt. AMS har ha fat
i tømrer som kan være behjælpelig med pris og udførelse af sadelskabe, Stadig interesseret i at hjælpe os,
ønsker dog først at kigge på det l e eråret. Charlo e Kjær er sat på sagen. Indkøb af ”hundehegn” l
aﬂåsning af strøelse. HP har indkøbt hængelås. Der skal ryddes op på elevhestenes fold, bigballer og møg skal
ernes. HP undersøger med dem, der dligere har hjulpet med opgaven. CK har sponsoreret nye ”ruller” l
transportøren. Lone G. anskaﬀer nye alu. ramper l containeren. AMS spurgte om status på ekstra bane ved
springbanen, vil denne evt. kunne bruges l onsdagsholdene? Banen har sat sig, men vil formentligt stadig
være for tung. Øverste lag bør ernes og kan evt. udlægges på anden bane langs vejen.
e. Elevskoleudvalg
Der mangler fortsat underviser l holdene onsdag, AMS aﬂøser l ny er fundet. Opslag med ugeskema over
merne og kontaktoplysninger på de forskellige undervisere, er opsat på tavlen. Der er indkøbt ny elevpony,
Wyn. Evt. forsikring af ham bør undersøges. Chris na Dall får en islænder som kan bruges i undervisningen.
Der kan stadig bruges ﬂere. Der mangler stadig passerparter l Arcon, Tinki og Wyn. Henrie e tager en snak
med passerparter omkring hvor mange gange der må rides om ugen. Der mangler udstyr l elevhestene. HL
laver opslag på FB. Partry ere kan evt. hjælpe med vedligeholdelse af udstyr. HL tager en snak med dem.
f. Foldudvalg
Nye folde på cirkuspladsen skal tages i brug igen evt. kan elevhestene går der om na en. Er der mulighed for
at heste, som gerne må gå ude længe, kan gå ved siden af hinanden? Foldudvalg undersøger. Vi har en
udfordring med hensyn l sygefolde. Evt. anden placering en nuværende.
g. Sponsorudvalg

Der er modtaget lsagn om 35.000 fra Norlys l opdatering af belysning i ridehallen l LED lyskilder. HP
undersøger pris hos elektriker som skal opdatere elinstalla oner.
h. Staldudvalg
E er udarbejdelse af Funk onsbeskrivelser vil bestyrelsen vurdere, hvor mange medlemmer det er
nødvendigt at have i udvalget. Pt. Heidi Klemmensen og Anne Larsen. Vedligeholdelse af indv. bane, der
arrangeres et møde med leverandør Skibby, sammen med Klaus og Katrine. MT undersøger. Udv. baner
afventer vedligeholdelse l foråret. MT foreslår, at man overvejer et andet toplag. Aﬀaldshåndtering, hvordan
kommer vi af med vores aﬀald? HL undersøger med kommunen.
i. Medie-og PR udvalg
Intet nyt
4.

Funk onsbeskrivelse af udvalg
Alle udvalg skal l næste bestyrelsesmøde have udarbejdet forslag l funk onsbeskrivelse af det enkelte
udvalg. MKT har fundet eksempel på ne et, som fremsendes l bestyrelsesmedlemmer l inspira on. Forslag
l funk onsbeskrivelse for Staldudvalg er fremsendt l CB. CB samler forslag og fremsender l øvrige
bestyrelsesmedlemmer.

5.

Status på hø situa on
Der er indkøbt tørt hø, hvor Heidi Klemmensen har reserveret 20 baller. Der var enig om at der skal fremvises
dyrlægeerklæring for at de e kan fortsæ e. Det kan opbevares i laden så længe der er plads, ellers skal Heidi
selv stå for opbevaring som a alt. Der er indkøbt hø og wraphø l denne sæson.

6.

Plan for bestyrelsens prioritering og arbejde
Der a oldes særskilt møde vedr. prioritering og arbejde e er udarbejdelse af Funk onsbeskrivelser for
udvalgene

7.

Eventuelt
AMS har kontaktet kommunen for undersøgelse af mulighed for person i jobtræning. Kommune er
interesseret i de e, AMS undersøger nærmere. Undervisere i elevskolen bør undervise i røgt af hestene,
herunder op - og af sadling. HL a older møde med underviserne. Klubben har pt. ca. 140 medlemmer. Regler
for sadelrummene, bør strammes op. 1 skab pr. hest. Ingen foder i sadelrummene skal overholdes. Oprydning
generelt i begge sadelrum og foderrum. Dato for næste staldmøde Onsdag d. 15. september kl. 19. CB laver
opslag. Foredrag med Jørgen Ib, AMS kommer med forslag l dato. Høs est for alle, lørdag den 25. september
i forbindelse med klubmesterskab. Skal oﬀentliggøres på hjemmesiden / FB side.
Næste møde er onsdag d. 13. oktober 2021 kl. 19.00

Bestyrelsesmøde i Rebild Sportsrideklub 17. august 2021
Deltagere: Claus Kjær, Heidi Pugholm, Chris na Buhl (digitalt), Anne Marie Schmidt, Henrie e Lyngberg, Marianne
Thomsen ref. Fravær: Me e Langley.
1.

Status fra formanden
Intet nyt at bere e.

2.

Status fra daglig leder
a. Elevhestene
Der skal ryddes op på folden l elevhesten – evt. et pkt. l arbejdsdag - Hø l elevhestene skal returneres l
Kenneth, da kvaliteten ikke er OK - Høhække er indkøbt og opsat i laden.
b. Generelt
Katrine vurderer om kvaliteten af hø og wrap er OK. Det er ikke opstaldernes opgave. - Alt hø og wrap skal
bruges inden en ny åbnes. - Kan siloen nedtages og ernes så pladsen kan anvendes l opbevaring af strøelse
o.lign Forsøger stadig at sælge siloen – dog uden held hid l.

3.

Rapport fra udvalgene
a. Forretningsudvalget, herunder økonomisk rapport
Halvårsregnskab / hovedtal pr. 30.06.2021: knap – 5.000 kr. bedre resultat en forventet 2. kvartal overskud +
14.000 kr. mod budge eret underskud – 56.000 kr. Opstaldning 2.kvartal + 25.000 kr. Alle bokse er udlejet og
der er stadig venteliste. Og overskud forventet l +30-35.000 kr. Elevskolen – 4.000 kr. end budge eret.
Indkøb af ny elevhest ﬂy et i 3.kvartel. Forbrug af hø +7.000 kr. end budge eret. Der er ingen udgi af
tømning af container og der har ikke været udgi l repara on af transportør i perioden. Udgi l BOB og
traktor ca. 6.000 kr. l hver. Vi har indhentet noget af underskuddet bl.a. ved overskud på ridelejr + 14.000 kr
og overskud på stævne + 20.000 kr. Lokale lskud: udgi en l ny bund er godkendt hvilket betyder + 100.000
ekstra i lskud næste år. Coronapulje er ansøgt om 70.000 kr l dækning af tabt indtægt på elevskoen og
Klaus' undervisning. Der er fortsat spild på Easystrø – pt. mangler der 7 pakker Easystrø
b. Stævneudvalg
C-stævnet er desværre aﬂyst pga. få lmeldinger (blot 19 ry ere lmeldt) - Status på næste D-stævne, ikke
særlig mange lmeldinger pt. sidste lmelding på fredag. Stævnet gennemføres uanset antal. AMS, forslag
om fællesspisning i forbindelse med stævnet. Vi har ikke dressurhegn og bogstaver l 2 A-baner, sponsorer l
de e er søgt. Gamle springbomme foreslås hvidmalet – som ekstra bomme
c. Juniorudvalg
Ikke så meget ak vitet pga. sommerferie - AMS spørger om der er mulighed for lskud fra klubben l
a oldelse af evt. gokartarrangement juniorudvalget som har gjort en stor indsats ved den a oldte ridelejr. Der planlægges forskellige arrangementer - Besøg hos Helgstrand Dressage er rykket l 5. sept. Kl. 10 – pt. ca.
25 lmeldte - Kommunalt lskud l frem dige ridelejr undersøges/ansøges.
d. Etablissement- og vedligeholdelsesudvalg
Arbejdsdag lørdag d. 21. August kl. 12.00 – 15.00 - AMS og CK udarbejder en femårsplan for vedligeholdelser
og ønsker med økonomi - El- installa oner skal gennemgås, Heidi og Palle laver en gennemgang - Lys ved
containeren, AMS lbyder 2 lamper l formålet - Evt. må er foran udeboksene. MKT undersøger pris. - AMS
har ha fat i tømrer som kan være behjælpelig med pris og udførelse af sadelskabe, Stadig interesseret i at
hjælpe os, Charlo e Kjær er sat på sagen - Indkøb af ”hundehegn” l aﬂåsning af strøelse. HP har indkøbt
hængelås
e. Elevskoleudvalg
Der mangler underviser l holdene onsdag, AMS aﬂøser l ny er fundet. - Frederikke er ny fast underviser på
holdene om torsdagen - Opslag l tavlen med ugeskema over merne og kontaktoplysninger på de forskellige
undervisere. - Vi er meget udfordret på antal af elevheste, de ﬂeste går alle merne hvilket ikke er op malt. Der skal ﬁndes min. 1 ny elevhest gerne 2 stk. - Der mangler stadig passerparter l Arcon og Tinki Elevhestene skal vaccineres, Katrine a aler med dyrlæge - Bingo er ramt af sommereksem, er i behandling.
Hvem står for fodring af elevhestene når Katrine ikke er her? Elevhestene fodres ikke i weekenderne, og
Katrine sørger for, at der er hø l elevhestene l weekenden.

f. Foldudvalg
Nye folde på cirkuspladsen skal tages i brug igen evt. kan elevhestene går der om na en. - Er der mulighed
for at heste, som gerne må gå ude længe, kan gå ved siden af hinanden? Foldudvalg prioriterer hensynet i .
de øvrige hensyn, der er for fold ldeling.
g. Sponsorudvalg
Intet nyt - Endnu ikke svar for ansøgte fonde og sponsorer
h. Staldudvalg
Der er pt. mangel på medlemmer, da Monica og Pernille har oplyst at de ikke længere ønsker af være
medlemmer. Anne Larsen har lbudt sin hjælp. - E er udarbejdelse af Funk onsbeskrivelser vil bestyrelsen
vurdere hvor mange medlemmer det er nødvendigt at have i udvalget.
i. Medie-og PR udvalg
Hvis der ligges opslag op med sponsorer skal de e a ales med vedkommende inden
4.

Funk onsbeskrivelse af udvalg
Alle udvalg skal l næste bestyrelsesmøde have udarbejdet forslag l funk onsbeskrivelse af det enkelte
udvalg. MKT har fundet eksempel på ne et, som fremsendes l bestyrelses medlemmer l inspira on.

5.

Reserva on af boks
Reserva on af boks fremadre et: Det skal stadig være muligt at reservere en boks på REB. De første 3
måneder koster reserva onen 800 kr. pr. mdr., here er skal opstalderen betale fuld opstaldningspris (begge
dele er ua ængig af om der er en hest i boksen eller ej). Klubben råder over boksen i reserva onsperioden.
Bestyrelsen har mulighed for at dispensere og give lladelse l reserva on i længere end 3 måneder i særlige
lfælde. Denne a ale træder i kra pr. 1.januar 2021.

6.

Katrines arbejdsopgaver
Vig gste prioritet - Ud- og indluk af hestene, samt fodring af disse - Rigeligt hø/wrap ind l weekenden - Vand
på foldene - Hø l elevhestene

7.

Plan for bestyrelsens prioritering og arbejde
Der a oldes særskilt møde vedr. prioritering og arbejde e er udarbejdelse af Funk onsbeskrivelser for
udvalgene

8.

Evt. Aﬂønning af hjælpere i elevskolen
HL forespurgte om mulighed for aﬂønning af hjælpere i elevskolen? I stedet for en egentlig løn kan der gives
gavekort/julegave/klubtøj. E er at der igen er åbnet op for forældrenes deltagelse, vil de evt. også kunne
hjælpe

9.

Eventuelt
Foder l Sniﬃ - Det blev beslu et, at klubben betaler specialfoder l Sniﬃ, men at der ikke er mulighed for
mere behandling hverken i form af dyrlægebesøg eller medicin.
Dri - AMS har kontaktet kommunen for undersøgelse af mulighed for person i jobtræning. Kommunen er
interesseret i de e, AMS undersøger nærmere.
Dato for næste staldmøde Onsdag d. 25. august kl. 19
Postkasse - Der er komme forslag om muligheden for køb af noget spiseligt i klubbens ry erstue. Det vil
kræve at nogle administrerer det, hvorfor det måske er smartere, at forældrene s ller mad og drikke l
rådighed i ry erstuen, når børnene er på rideskolen længe.
Forslag om a oldelse af C-stævne i dressur - Forslagss ller er velkommen l at undersøge mulighederne og
bidrage med at planlægge- og a olde stævnet.
AMS har talt med Jørgen Ib om indslag vedr. foder Dato fastsæ es – gerne en hverdag omkring kl. 17

Bestyrelsesmøde i Rebild Sportsrideklub 09.juni 2021

Deltagere: Heidi Pugholm, Chris na Buhl, Anne Marie Schmidt, Henrie e Lyngberg Marianne Thomsen ref.
Fravær: Claus Kjær, Me e Langley
1.

Status fra formanden
Der er blevet fundet store arkæologiske fund ved udgravning på dligere folde, hvilket betyder at jordstykket
ikke vil blive bebygget foreløbigt, da der ikke er råd l udgravning af området pt.
Leje a ale af nye folde er endnu ikke på plads.
Der har været læserbrev i avisen vedr. de nye folde på cirkuspladsen, vi har valgt ikke at kommenterer
indslaget.
DRF konsulent vil komme l REB i august eller september.

2.

Status fra daglig leder
a. Elevhestene
Status på Cowboy Star, a ale med ZOO skal aﬂyses, da Casper smed gerne vil overtage Cowboy Star l kæleog selskabspony. Høsta v l den ene elevhestefold er leveret og opsat på folden. Elevheste foldene skal gerne
rengøres for plas k, strikker og mødding i løbet af sommeren, HP undersøger hvem som kan påtage sig denne
opgave.
b. Generelt
Der skal følges op på Katrines arbejdsopgaver, som skal sæ es i system. Opgaverne skal prioriteres i hvilke
opgaver som skal udføres hver dag og hvilke som evt. kan vente.

3.

Rapport fra udvalgene
a. Forretningsudvalget, herunder økonomisk rapport
Status på økonomi, stadig presset og lidt under budget, lokale lskud kommer l august. Elevhestene hø skal
reguleres, da forbruget i den seneste d har været for stort. Regning på hegn l de nye folde endnu ikke
modtaget fra Poda Hegn, HP ved endnu ikke om kommunen lbyder at betale regningen. EL forbruget er
steget væsentligt. Der er søgt fondsmidler ved Norlys l udski ning l LED lyskilder.
Status på forbrug af halmpiller, der er stadig et spild. HP laver opslag på FB om at der stadig er et spild på
pillerne og at ekstra halmpiller skal bes lles hos HP eller Katrine. Vil det være en god ide at der er 1-2
personer ekstra som kan udlevere og registrerer ekstra forbrug af pillerne, så det ikke a ænger af få personer
som pt.
b. Stævneudvalg
Der er stor lslutning l vores stævne med 207 starter lørdag og 99 søndag. Sponsorgaver er søgt l alle vores
stævner, det er pt. lykkedes for HP at skaﬀe 1.pl. l alle kommende stævner.
c. Juniorudvalg
Der a oldes pudsedag fredag før stævnet, så både heste og udstyr skinner. 25 kr.pr.deltager med spisning.
Der a oldes ridelejr 25.-27. juli. Forslag l hvordan vi når ud l ﬂere af elevry erne om disse arrangementer
modtages gerne af AMS.
d. Etablissement- og Vedligeholdelsesudvalg
Evt. indkøb af ”hundegård/hegn” l indlåsning af halmpillerne, AMS har undersøgt om pris på en sådan, men
HP oplyser at der pt. ikke er penge l indkøb. Alterna ve løsninger overvejes. Opfølgning på a oldt
arbejdsdag, der er stadig mange opstaldere som ikke deltager i disse arbejdsdage, hvordan skal vi få ﬂere l at
deltage, skal der være krav om deltagelse eller evt. betale sig fra ikke at deltage? AMS e erlyser budget for
hvad der er afsat l vedligeholdelse. HP oplyser at der pt. afsæ es 4000 kr pr. mdr. De e beløb er hid l blevet
brugt. PB e erspørger lang dsplan for forventet udgi er l vedligehold, hvilke poster skal laves inden for
nærmeste frem d og hvilke kan vente? AMS og CK a larer
e. Elevskoleudvalg
Der mangler 1-2 elevheste, mulige emner undersøges. Skal elevhestene på sommergræs? Evt. kan vi spørge
smeden om han har mulighed for at have Cowboy Star, Bingo og Frønse på græs. AMS lbød at tage John
John, Arcon og Felix på græs. Hestene skal have helt fri i uge 27-28-29, passerpart kan ride i uge 30 og 31.
Underviserne har udtrykt bekymring for fortsat at have opsadling af elevhesten i laden, da der l der opstår
uheldige situa oner. Det overvejes om der igen kan åbnes op for at opsadling kan ske i stalden og om

forældrene igen må være med. De e a ænger stadig af Corona restrik onerne. Underviserne skal være
bedre l at sørge for / hjælpe eleverne med oprydning i laden e er endt undervisning.
f. Foldudvalg
Midler dige folde etableres l stævnet. Der a oldes møde med opstalderene for planlægning af
vagtordningen l sommerferien.
g. Sponsorudvalg
Der er fundet 5 sponsorer l nyt springmateriale: Nybolig Støvring, Bella Italia, Aars Hestepraksis v/Lisa Buus,
Mesterbageren og Bjerregaard & Vigel Pedersen A/S. Der er søgt fondsmidler ved Norlys. Der søges midler l
indkøb af ny elevhest. - Jutlander Bank vil gerne have skilt på evt. laden for deres store sponsorat l ny
ridehusbund. Strømpe salg, der er igen mulighed for at tjene lidt penge l klubben ved salg af bambus
strømper. Evt. konkurrence om gra s ridelejr l den elev der kan sælge ﬂest strømper.
h. Staldudvalg
MT undersøger priser på alterna v/supplement l halmpiller evt. Easy-strø som ﬂere af opstalderene selv
indkøber. Hvor meget skabsplads er der l rådighed l hver enkelt opstalder? 80 x 80 cm som udgangspunkt.
Der er pladsmangel pt. i begge sadelrum. Mulighed for etablering af nye skabe fra gulv l lo mod betaling af
depositum? AMS undersøger endnu engang med tømrer om pris på skabe. Der skal ryddes op i sadelrum
inden sommerferien, og dækkener på sta v skal ernes inden vask at stalden. Evt. kan der a ales fælles
a entning af dækkerne, MT undersøger muligheder. Foder skal opbevares i foderrum eller bag barrieren i
ridehal, der må ikke opbevares foder i stalden. Opsætning af div. skilte i stalden som oplyser om staldregler.
MT undersøger muligheder.
I Medie-og PR udvalg
Lone vil gerne tage billeder l stævnet som lægges på Facebook.
4.

Intern kommunika on
CB e erlyser bedre måde at kommunikerer imellem bestyrelsens medlemmer. Hvordan håndterer vi
hastesager? På Messenger eller? Der skal udarbejdes en telefonliste på bestyrelsens medlemmer.

5.

Katrines sommerferie
Katrine har spurgt om mulighed for a oldelse af sommerferie i uge 30,31 og 32 pga. dagplejers ferie. Der var
enighed om at hun selv skal skaﬀe ferieaﬂøser i uge 31 og 32 for at det er muligt.

6.

Eventuelt
Info l nye opstaldere ﬁndes på hjemmesiden. Se velkomstbrev. HP nævnte ”Årets Hjul” som dligere
bestyrelse har udarbejdet for hvilke punkter i hver måned vi skal være OBS på. Juni måned: ridelejr skal være
anmeldt l Beredskab ML har styr på de e. Vaccina on af elevhestene

Næste møde er onsdag d. 11.august kl. 19.00

Bestyrelsesmøde i Rebild Sportsrideklub 17. maj 2021
Deltagere: Claus Kjær, Heidi Pugholm, Chris na Buhl, Anne Marie Schmidt, Me e Langley, Henrie e Lyngberg,
Marianne Thomsen
1.

Status fra formanden
Fortrolighed i bestyrelsesarbejdet CB gjorde opmærksom på, at der i bestyrelsesarbejdet vil være drø elser,
der må betragtes som fortrolige. Det kan f.eks. dreje sig om enkelte opstalderes private forhold eller
staldmedarbejderens eller undervisernes ansæ elsesforhold. Når disse forhold drø es, skal det ikke tages l
referat på bestyrelsesmøderne eller refereres i stalden.

2.

Status fra daglig leder
a. Elevhestene
Cowboy Star er blevet sat ned i arbejde, således at han kun går en enkelt me om dagen. Han er blevet
noget tynd, og der er bes lt d l ham ved Aalborg Zoo i august. Dyrlægen har dog kigget på ham og
vurderer, at det fortsat er forsvarligt at beny e ham. Tinki har fået ordnet tænder.
Spandholdere er indkøbt og skal opsæ es evt. ved næste arbejdsdag. Anne-Marie og Claus vurderer,
hvordan det skal prioriteres i . øvrige opgaver på arbejdsdagen.
b. Generelt
Langt at gå l de nye folde, hvilket betyder, at ud- og indluk tager længere d, end det på nuværende
dspunkt er es meret l.
Led på de nye folde bør ski es da de er meget stramme. De skal udski es l led, hvor der kun er strøm i,
når de er sat på (ligesom på de øvrige folde).
Generelt synes Katrine at det går godt

3.

Rapport fra udvalgene
a. Forretningsudvalget herunder økonomisk rapport
Budget forventer at ramme lidt under det forventede. Der har været ekstra 8.000 kr. i udgi i april måned
på hø l elevhestene, hvilket er alt for meget. Der skal kigges på, hvordan det kan reduceres. Der har
været repara oner på BOB l 6.000 kr. De høje udgi er og dspunktet i . udbetaling af lokale lskud
betyder at likviditeten er meget lav pt.
b. Stævneudvalg
Vi skal have gjort klar l stævne om 4 uger, sponsorgaver er ved at være på plads, MT a enter gaver fra
Linsmark i weekenden.
Der skal være parkering på de nye folde.
Dommertårn skal være klar, forskellige løsninger blev vendt. Til de e stævne kan der godt anvendes en
trailer, men det skal være på plads inden C-stævnet l august.
Slåning af græsset omkring centret, Katrine tager kontakt l kommunen for at a ale dspunkt. Heidi og
Chris na snakker med Katrine om de e.
Gl. ridebund på den nederste bane skal ernes inden stævnet, evt. spredes det på den gamle
dressurbane og på banen hvor den pt, ligger.
Klubmesterskab er ikke fastlagt
c. Juniorudvalg
Der a oldes møde næste torsdag for dem, der må e ønske at være en del af juniorudvalget.
AMS spørger om der ﬁndes en mappe for juniorudvalgets ak viteter og opgaver. Såfremt de ter lfældet,
er det Anni, der har den.
d. Etablissement- og Vedligeholdelsesudvalg
Pladsen foran laden skal ryddes og gøres lidt mere indbydende for elevskolens ry ere og forældre, evt.
ved udlægning af eksist. ﬂiser for at etablerer et område med bænke hvor forældre l elever kan sidde.
Der skal gøres plads l opbevaring af halmpiller evt. i eksist. container som tømmes eller i et aﬂåst bur i
laden. De e for at undgå svind.
Alle rideskolens ng bør have en fast plads, og i den forbindelse skal der laves skilte. AMS spørger hvor
mange P-pladser l trailerparkering, der betales for? Heidi undersøger, således at der kan laves skilte så

e.

f.

g.

h.

alle trailere har en fast plads. Mulighed for salg af ng som står bag ridehal, hvis de e er muligt blev
nævnt.
HP orienterede om, at der på mødet med Ridecenteret var blevet talt om nye vinduer i sadelrummene,
da de nuværende mangler redningsåbninger. Henrie e har taget kontakt l tømrer for lbud.
AM har skaﬀet en postkassen l gode ideer, der er placeret i ry erstuen, AMS laver opslag på Facebook.
Elevskoleudvalg
Elevhestene skal pudses inden stævnet, så de ser lidt bedre ud.
Der er overvejelser om a oldelse af RideCamp l sommer pga. restrik oner – udvalget afventer
coronasitua onen.
Der blev spurgt, om det er det permanent at elevhestene skal være i laden? Bestyrelsen vurderer, at det
skal være en permanent løsning. Det vil i så fald være godt at lave forholdene lidt bedre for eleverne og
hestene i laden. Forskellige muligheder/ ltag undersøges.
Der er modtaget opsigelse fra Sophia, nye emner l underviser blev diskuteret. Bestyrelsen vurderer, at
underviserne som udgangspunktbør være over 18 år. CB tager kontakt l Klaus for at høre, hvilke
muligheder der er, da han dligere er kommet med et par forslag.
Elevhestefoldene skal ryddes op inden stævnet, da der ligger meget bl.a. plas k og strikker fra gamle
høballer.
Passerparter kan evt. opfordres l at tage en trillebør møg en gang imellem, helst mens hestene er på
stald.
Marianne Uhrenholts mand har hjulpet med at tømme skurene. Muligheden for en fast a ale om
a entning af møg fra elevfoldene blev drø et. Da der er tale om en frivillig a ale, er det dog svært at
lave a ale om, at det sker fast a entning. Der er dog mulighed for at spørge ham, om han kan.
Foldudvalg
Nye folde er taget i brug, indkøring af hesten har været en succes.
AMS spørger om det er muligt at gøde de gamle marker som pt. ligger s lle? Det er en mulighed, men det
vil kræve, at nogen påtager sig opgaven, herunder ﬁnder ud af prisen på gødning, da de e ikke er i det
nuværende budget.
Sponsorudvalg
Der søges om sponsor l helt ny springbane på 13 spring. Vi har modtaget et sponsorat på 30.000 kr.,
men der mangler stadig nogle penge, hvis vi skal have råd l en hel springbane. Gamle spring skal
gennemgås, de spring, der kan, skal repareres og males, og spring som ikke længere kan bruges, skal
ernes.
HP har søgt om sponsorat l ny pony l elevskolen
Staldudvalg
Der er a oldt første møde i det nye staldudvalg hvor MK har ly et l opstalderenes frustra oner og
spørgsmål. Nedenfor følger bestyrelsens drø elser af staldudvalgets spørgsmål:
1. Er der mulighed for at udleje sin boks i sommerperioden, uden at der skal betales reserva on? Ja,
såfremt ens boks fremlejes l anden side, skal man ikke betale reserva on. Såfremt man har spørgsmål l
betaling, er man al d velkommen l at kontakte HP.
2. Bliver der nøglemærket penge l staldkat i budge et? Nej. Ka en skal selvfølgelig have mad, vaccine
og ormekur. Men der er ikke sat penge af i budge et l særlig mad eller medicin. Ka ene er staldka e,
der har den funk on, at de skal fange mus. Bestyrelsen ﬁnder det ikke hensigtsmæssigt, at opstalderne
skal betale for, at en staldkat får særkost eller medicin.
3. Hvad er gebyret for aﬂevering af container, såfremt den indeholder for meget strå? Som den dligere
bestyrelse har orienteret om ﬂere gange, er det ikke muligt at give en pris på de e. Det skyldes, at vi har
spurgt vores leverandør, og de har ikke dligere oplevet, at der er taget et sådant gebyr. De kan derfor
ikke oplyse gebyret. HP påpeger desuden, at der er aﬂeveres l forskellige biogasanlæg, hvorfor gebyret
vil kunne variere, såfremt vi pålægges et.
4. Har bestyrelsen overvejet at indsamle erfaringer i . halmpillerne herunder med andre produkter som
f.eks. EasyStrø? På nuværende dspunkt er der ikke et alterna v l halmpillerne, idet det ikke har været
muligt at ﬁnde andre l at a age containeren. Bestyrelsen vil dog opfordre staldudvalget l at kigge på
eventuelle andre løsninger, såfremt de ﬁnder anvendelsen af halmpiller uhensigtsmæssig. Det er dog

i.

væsentligt, at løsningen ikke er dyrere end den nuværende, da vi på nuværende dspunkt ikke betaler for
a entning af containeren. Bestyrelsen vil endvidere opfordre staldudvalget l at undersøge andre
halmpillemuligheder, der må anvendes i den nuværende containerløsning (som f.eks. Easystrø).
5. Må er l boksene. MKT har undersøgt og får en prøve på en må e så vi kan se og føje produktet før et
evt. køb. Prisen forhandles alt e er hvor mange der er med på indkøb. Tilbud fra leverandør er modtaget,
ved køb af en palle med 54 eller ﬂere vil pris pr. må e være 195 kr. inkl. levering. (Listepris er 229 kr.)
MKT skriver Facebookopslag i . om andre er interesserede.
6. Fradrag på eget foder Repræsentanter i staldudvalget har s llet spørgsmålstegn ved, hvad den rig ge
rabat er ved eget foder. De e blev også drø et på sidste bestyrelsesmøde. På REB er der en
pakkeløsning, hvor alle betaler for det gennemsnitlige forbrug. Den nuværende reduk on lsvarer
nogenlunde den gennemsnitspris, som blev beregnet i forbindelse med den dligere bestyrelses
beregninger af, hvad det koster at have hest på REB. Bestyrelsen ﬁnder, at det er en fordel, at man på REB
har muligheden for reduk on i prisen ved eget foder. Bestyrelsen ﬁnder ikke, at der er anledning l at
ændre reduk onen i prisen på eget foder på nuværende dspunkt.
7. Forskelsbehandling af opstaldere i . pris på boks Der er på REB truﬀet beslutning om, at der gives
rabat ved mere end to bokse. Det gælder for alle opstaldere, der har mere end to heste. Der er således
ikke tale om forskelsbehandling.
8. Forslag l forsøg på at mindske forbrug på hø og halmpiller Staldudvalget foreslår en løsning, hvor man
betaler for forbrug, frem for en pakkeløsning. Det reelle forbrug reguleres så for en måned ad gangen.
Forbruget betales bagudre et e er for brug. Forslaget fremlægges for Bestyrelesn. Der er dog ikke
opbakning l forslaget i Bestyrelsen, da der er enighed i Bestyrelsen om, at det er solidarisk med den
nuværende pakkeløsning, der gør det overskueligt at ﬁnde ud af, hvad det koster at have hest på REB.
Dels undgår klubben en masse administra on, og løsningen med individuelt forbrug vil også kræve, at
nogle agerer poli betjent i . om opstalderne holder sig l det a alte.
9. Forslag om turnusordning i . oprydning Bestyrelsen er posi ve over for de e forslag. CB og AM kigger
på hvilke opgaver, der kan indgå i turnusordningen og laver en plan for det.
10. Foder i sadelrum bør undgås, da mus og ro er kan komme i de hvide kasser, der kan ﬂy es ned ved
barrieren. Der var ikke stemning for denne mulighed i Bestyrelsen. Vedligeholdelsesudvalget har
renoveret det nuværende foderrum for at gøre det så op malt som muligt l opbevaring af foder.
11. Rummet som i dag bruges l foder vil dere er kunne indre es som værksted og pladsen i Klaus’
sadelrum kan bruges l skabe. Ikke relevant jf. ovenstående. Det blev desuden understreget, at Klaus’
sadelrum også beny es l rideterapiudstyret samt Sanne Holms og Bas ans udstyr. Der er dligere målt
op, og pladsen passer nogenlunde l det, de øvrige opstaldere har l skabe.
12. Er der mulighed for lkøb af halmballe l fold? Er der mulighed for lkøb af indluk i weekenderne?
Nej, det er ikke en mulighed, da det vil skabe for meget overskydende strå, som vi ikke kan komme af
med. Opstalderne må gerne a ale med fodervagter eller andre, at de tager deres heste ind for et a alt
beløb.
13. Savsmuld fra bl.a. trailere hvor skal det smides hen, er der mulighed for at indre e en plads l
markstak uden for elevhestenes fold eller i et hjørne som hegnes af således at elevhestene ikke skal
rende rundt i andres aﬀald? Det er som udgangspunkt ikke muligt at lave en alterna v plads l savsmuld
og andet, kommunen s ller restrik ve krav l vores opbevaring af mødding. Der skal kun smides hø ud l
elevhestene, som de kan spise. Elevhestefoldene skal ikke bruges l øvrigt aﬀald. Opstalderne skal selv
sørge for at bortskaﬀe spåner fra trailere, da det ikke må komme i containeren. De kan dog overveje at
anvende granulat fra halmpillerne i stedet, da de gerne må komme i containeren.
14. Juli måned – der bør være krav om 1 vagt pr. hest, ingen forskelsbehandling! Det er ikke bestyrelsen,
men opstalderne, som beholder hestene på rideklubben i juli måned, der fordeler vagterne. Det
væsentlige i den forbindelse er at få fordelt vagterne på en måde, hvor alle opstalderne bidrager, og det
ikke sker på en måde hvor nogen sig utrygge ved det.
15. Udfordringer med at folk ikke fejer e er sig selv eller erner kla er i ridehallen. Bestyrelsen foreslår,
at der opsæ es skilte, der påminder om reglerne
Medie-og PR udvalg

Intet nyt, Sophia vil gerne hjælpe med at ligge opslag på medierne, men ønsker ikke at skulle skrive
tekster. Bestyrelsen går i tænkeboks med henblik på at ﬁnde nogle, der kan stå for opgaven.
4.

Ny leverandør af wrap
Der skal ﬁndes en ny leverandør af wrap. AMS ønsker ikke længere at påtage sig denne opgave. Hunlaver
derfor opslag på Facebook om der .er nogle, som vil påtage sig denne post eller komme med forslag l
leverandør.

5.

Mulighed for opstaldning af hingst på REB
Klaus deltog i mødet for at tale om det bør/skal være muligt at opstalde hingste på REB. Emnet blev
diskuteret, og der var enighed om at REB pt. ikke kan påtage sig det ansvar det vil være at have opstaldet
hingste på stedet, da det kræver særlige folde og staldafsnit hvor der kan vises hensyn l hingst, og da stedet
l dagligt er besøgt af mange børn og unge. Klaus har dog fået dispensa on l at have en hingst opstaldet,
med begrundelse af at den ikke skal forblive hingst, og da han som professionel er den eneste som håndterer
den i det daglige. Øvrige der må e ønske at have hingst på REB vil som Klaus kunne søge om dispensa on,
hvore er det enkelte lfælde vil blive vurderet.

6.

Opfølgning på Katrines arbejdsopgaver
CB og HP har a oldt møde med Katrine omkring hende arbejdsopgaver. I første omgang blev de nuværende
opgaver kortlagt og der blev es meret, hvor meget d, de tager. Der skal a oldes et opfølgende møde, hvor
opgaverne prioriteres.

7.

Udlejning (fremleje) af bokse i sommerferie / plan for pasning af hestene
Det vil være muligt at fremleje sin boks i sommerferien, så der ikke skal betales reserva on af boksen. Juli
måned er betalingsfri hvis man ikke har sin hest på REB. ML og CB laver plan for pasning af de heste, som
bliver på REB i juli måned.

8.

Arbejdsdag 30.maj 2021 kl.11
Der a oldes arbejdsdag på ovennævnte dato, program følger. Der arbejdes på at ﬁnde endnu en dato for 2.
arbejdsdag

9.

Status på arbejdsgrupper
Vedr. prisregulering er: herunder hø på fold og gebyr på container, samt hø og halm. - Intet nyt

10. Eventuelt
HL har i en besked l bestyrelsen spurgt om der ikke bør være ﬂere medlemmer af forretningsudvalget end
nuværende 2 stk. MT kan ud fra DRF anbefalinger oplyse at der står 3 l 4 medlemmer. De e overvejes. CB og
HP oplyser, at der ikke har været a oldt møder i forretningsudvalget, da principielle forretningsmæssige
spørgsmål al d er blevet drø et i bestyrelsen, således at alle perspek ver inddrages i forhold l de
økonomiske prioriteringer.
CB har e er mødet kontaktet konsulent fra DRF, der kan være os behjælpelig med hvorledes man udny er
ressourcerne i bestyrelsen. Der vil blive arrangeret et møde med denne.
Der er modtaget kri k af at der fremadre et kun er 2 sækker halmpiller á 13 kg. med i opstaldningsprisen, da
der dligere har været 3 spandfulde á 10 kg indregnet. De e skyldes at halmpiller i sække er lidt dyrere i
indkøb.
HP er blevet forespurgt om klubben endnu engang ønsker at sælge strømper som vil kunne give lidt penge i
klubkassen. De e var Bestyrelsen posi ve overfor, HP undersøger.
Der skal laves opslag på Facebook om at man selv skal erne Engbrandbægere på sin egen fold, samt klippe
under hegnet.
Næste møde er onsdag d. 9. juni 2021 kl. 19.00

Bestyrelsesmøde i Rebild Sportsrideklub 14.april 2021
Deltagere: Claus Kjær, Heidi Pugholm, Chris na Buhl, Anne Marie Schmith, Me e Langley, Henrie e Lyngberg,
Marianne Thomsen ref.
A ud: 1.

Meddelelse fra Formanden
Intet nyt

2.

Status fra Daglig Leder
Elevhestene:
Katrine spørger l muligheden for en lave fangefold og foderkrybber på fold. Hun må gerne undersøge
muligheden for at fodre elevhestene på foldene. Spandeholdere indkøbes af Katrine
Heidi nævner at Cowboy Star ikke har det godt – overvejer at kontakte ZOO alterna vt spørge om Lars, som vi
købte Cowboy Star af, ønsker ham retur.
Arbejdsopgaver:
Katrine oplever at hendes d er presset pga. elevskolen er åbnet op igen og elevhestene derfor også skal
tages ind fra fold, og banerne udendørs også skal vandes. Forskellige forslag l aﬂastning af Katrine blev
vendt, Heidi og Chris na vil sammen med Katrine ﬁnde en løsning.

3.

Udvalg:
Forretningsudvalg: Chris na og Heidi
Stævneudvalg: bestyrelses rep: Heidi
Juniorudvalg: bestyrelses rep.: Me e og Anne Marie
Etablissementudvalg; bestyrelses rep.: Claus og Anne Marie
Elevudvalg: bestyrelses rep. Henrie e
Sponsorudvalg: bestyrelses rep. Heidi og Chris na
Foldudvalg: bestyrelses rep. Chris na
Forslag l opslag på opslagstavlen med kontaktoplysninger på udvalgenes medlemmer således medlemmer
ved hvem de skal kontakte.
AMs forslag l nyt udvalg staldudvalg, der har l opgave løbende at op mere og udvikle måderne, vi driver
stald (f.eks. strøelse i boksene, a agning af gødning mv.) - vedtaget
Bestyrelses rep. Marianne.
AM foreslog, at vi nedsæ er et medieudvalg eller PR-udvalg som varetager opslag på de sociale medier som
f.eks. Facebook og kontakt l avisen med nyheder fra klubben. Bestyrelsen går i tænkeboks i . hvem der kan
varetage en sådan opgave. Der var enighed om, at der ikke er behov for en bestyrelsesrepræsentant i de e
udvalg.
MT forespurgte om der kunne være mulighed for senere indlukning af hestene i sommerhalvåret? Evt. med
en turnusordning, de e ville også le e Katrines hverdag. Foldudvalg overvejer hvilke muligheder der vil være.

4.

Status på maskiner:
Der mangler lys på traktor/vandvogn og evt. rotorblink når Katrine henter vandvognen. E ersyn af
maskinerne: Heidi kontakter Anni og Palle. Det fremgår som en aprilopgave i årshjulet.

5.

Kommunika on:
Messenger gruppe bør kun være l vig ge beskeder. Der skal løbende arbejdes på god kommunika on med
opstalderne, staldmøder skal genoptages evt. udendørs, så det kan lade sig gøre trods forsamlingsforbud.

Undgå alt for mange beskeder l alle bestyrelsesmedlemmer, uddeleger i stedet l udvalgene eller a old Ad
Hoc møder hvis nødvendigt. Referater udsendes pr. mail.
Forslag fra opstalderne kan sendes l bestyrelses mail som er bestyrelsen@rebildsportsrideklub.dk
ML forslog at ophænge en idepostkasse, hvori forslag kan aﬂeveres anonymt. ML undersøger om det er muligt
at anskaﬀe en sådan.
6.

Status på salg af jord:
Lone G er stadig tovholder på denne opgave. Hegner nedtaget og nye folde er målt op i alt 6 stk. Der er
indkommet lbud fra PODA Hegn for levering og opsætning af nyt hegn i alt 36.000 kr. Der undersøges lbud
fra Kinnerup også. Der forhandles fortsat med kommunen i . dækning af udgi er.
Der bør opsæ es ekstra hegn mod vejen.
MT spurgte, om der er undersøgt hvilken type græs der på det nye jordstykke, kan hestene uden videre lukkes
ud på foldene uden at der skal gøres noget ved græsset? Lone G kan evt. svare på de e.

7.

Status på halm/hø
Jan er ny leverandør på hø l opstalderne, Kenneth er leverandør af hø l elevhestene. Kenneth har sponseret
et høsta v l elevfolden.
ML indkalder l møde med arbejdsgruppen vedr. forslag l alterna v løsning på merpris for hø på fold og
halm i containeren.

8.

Rapport fra udvalgene
Forretningsudvalg:
Heidi gennemgik økonomien og der er blevet konstateret et alt for stort forbrug af halmpiller (ca. 1 ton spild –
svarende l ca. 20 %) Der skal undersøges alterna v l halmpiller i silo, da der er alt for meget støv. Heidi
undersøger merpris på køb af halmpiller i sække i stedet, som udleveres af Katrine.
Heidi laver opslag på Facebook om at opstalderne skal huske maks. 1 ½ spand l pony og 3 spand l hest pr.
uge – ellers lkøb af ekstra piller.
Punktet skal med l næste staldmøde.
Stævneudvalg
Vi har fået ldelt tre stævner. Det store sommerstævne, et septemberstævne og et c-springstævne i august.
Dressurbanerne skal anvendes som opvarmning l c-stævnet.
Der er blevet sponseret 30.000 l nyt springmateriale – Heidi og Sanne undersøger hvilke type der skal
indkøbes.
Der skal laves nyt dommertårn – Heidi og Marianne undersøger muligheder. Der skal udarbejdes
materialeliste l Jem og Fix som evt. kan sponserer.
Juniorudvalg:
- Intet nyt
Etablissementudvalg:
Ro efælder er opsat – evt. skal ro efænger kontaktes.
HP oplyser om at der er mærkelig lugt over sadelrummet – er det muligt at komme på lo et?
AM undersøger om mulighed for skabe l sadelrummet
MT foreslog at gammel ridehusbund evt. kan anvendes l udlægning på rides en i den lille skov hvis muligt og
lovligt – skal undersøges ved kommune, evt. Lone G ved hvem der skal kontaktes.
MT undersøger mulighed for anskaﬀelse af vaskemaskine.
Elevskoleudvalg:
Passerparter, der skal kigges på muligheder for 1/2, 1/3 og 1/1 passerparter med regulering af prisen.

Der skal snart tømmes skure på elevfoldene, Marianne (Idol) mand står for udførelsen af de e.
9.

Evt.:
CB foreslog at kontakte DRF for forespørgsel på besøg på REB for forslag l hvordan man driver en bestyrelse
så medlemmerne ikke brænder sammen. Cb tager kontakt l DRF.
AMS – Hvad er vores mål med den nye bestyrelse? De e vil vi snakke om l næste møde.
Næste møde: Onsdag d. 12.maj kl. 19

Bestyrelsesmøde i Rebild Sportsrideklub 10. marts 2021
1.

Meddelelse fra Formanden
Hø: Lone orienterer om, at hun har været i dialog med Anne-Marie vedrørende det nuværende hø. Mange af
hestene sorterer de grove strå (hundegræs) fra og e erlader det i boksen. Anne-Marie har snakket med
leverandøren om vores ønsker l hø næste år, og hun fortsæ er den løbende dialog med ham.
Bokse og venteliste: Lone orienterer om, at hun er blevet kontaktet af én, der har forespurgt en boks. Hun vil
gerne selv bygge en udeboks, såfremt det er en mulighed. Bestyrelsen beslu er, at det ikke er en mulighed
som følge af den usikre foldsitua on. Bestyrelsen har endvidere lovet kommunens forvaltning ikke at udvide
af samme grund.

2.

Status fra Staldansvarlig
a. Elevhestene
Katrine orienterer om, at hun oplever, at elevhestene bliver tynde. Hun har derfor kontaktet Jørgen Ib,
der anbefaler, at vi fodrer dem med Ac ve Fiber. Heidi fortæller, at hun mangler at hente de sidste fem
muleposer, men når de kommer, er der mulighed for at fodre elevhestene på foldene. Der nævnes
forskellige årsager l, at elevhestene har tabt sig. Det kan skyldes, at de har skullet bruge meget energi på
at holde varmen, men det kan også være, at de trænger l at få en ormekur. Bestyrelsen a aler, at Lone
kontakter Heidi Klemmensen vedrørende ormekur, da hun plejer at have ansvaret for at facilitere
indsamling og a entning af gødningsprøver.
b.

3.

Generelt
Katrine arbejder med at fremskaﬀe et whiteboard i stedet for den sorte tavle i stalden. Bestyrelsen
anerkender Katrines gode arbejde med at holde faciliteterne både udendørs og indendørs. Katrine
orienterer om planerne i forhold l fordeling af folde, nu hvor der er kommet ﬂere nye heste. Katrine
fortæller, at hun kører ridehusbunden i cirkler i overensstemmelse med de retningslinjer, vi har fået fra
Skibby HC, og e erfølgende bliver den kørt på langs. Me e nævner, at der snart begynder at være
springundervisning om onsdagen igen, og der skal banen tromles, så ridehusbunden er mere fast. Det
a ales derfor, at banen køres med tromlen onsdag morgen, således at bunden er fast l
springundervisning senere på dagen. Katrine fortæller, at der mangler lys, når hun kører med traktoren og
vandvognen, men at det ellers fungerer ﬁnt med lånea alen i . vandvognen. Bestyrelsen og Katrine
drø er, hvad den bedste løsning er: ny traktor, repara on at den traktor, vi har, repara on af vores egen
vandvogn eller at købe en ny vandvogn. Anni undersøger, hvad det koster at lave lyset. Heidi spørger
Klaus hvilken vandvogn vi godt kunne tænke os, således at klubben kan søge penge hjem l det. Katrine
nævner, at Bob muligvis skal l service. Heidi fortæller, at det fremgår af årshjulet i marts, at maskinerne
skal l service. Anni sæ er det i gang og i samme forbindelse skal der muligvis et nyt olieﬁlter på
traktoren.

Generalforsamling
Bestyrelsen drø er, hvorvidt det er muligt at afvikle generalforsamlingen udendørs for op l 25 personer
under de nuværende restrik oner. Det er ikke lladt at afvikle generalforsamlingen digitalt, da de e ikke er
eksplicit beskrevet som en mulighed i vedtægterne.
Chris na undersøger, om vi inden for de gældende restrik oner kan afvikle generalforsamlingen udendørs for
25 personer. Det er dog ikke bestyrelsen forventning, at der kan afvikles en generalforsamling den 31. marts,
udsæ es de obligatoriske punkter vedrørende generalforsamling l et senere møde.
Lone er stødt på nogle udfordringer i vedtægterne, herunder at formændene for udvalgene skal vælges på
generalforsamlingen. Det er ikke praksis og giver ikke mening, da bestyrelsen først kons tuerer sig e er
generalforsamlingen. Derudover kan det med fordel præciseres, at medlemmerne kan komme med punkter l
drø else på generalforsamlingen, men at de ikke kan s lles l afstemning jf. a laring fra Dansk Rideforbund.
Endelig drø er bestyrelsen, hvorvidt man skal kalde det formænd for udvalgene, eller om det skal
omformuleres, således at der i stedet står at der skal være en bestyrelsesrepræsentant i hvert udvalg.
Bestyrelsen a aler, at Lone laver udkast l forslag l vedtægtsændringer.

Såfremt der mod forventning alligevel kan afvikles generalforsamling den 31. marts, skal der udsendes en
dagsorden senest rsdag den 16. marts. Det skal desuden meldes ud l opstalderne, at generalforsamlingen
ikke må afvikles virtuelt. Endelig indkaldes der l et ekstraordinært møde i bestyrelsen, hvor de prak ske
punkter i forbindelse med afvikling af generalforsamlingen drø es, såfremt det alligevel bliver muligt at
afvikle generalforsamlingen den 31. marts.
4.

Status på salg af jord
Lone orienterer om, at der er møde i Fri d- og Kulturudvalget onsdag den 10. marts, og der kommer referat
enten onsdag a en eller torsdag (referatet var ikke kommet ved bestyrelsesmødets afslutning kl. 22.30). E er
a ale med forvaltningen har bestyrelsen fremsendt høringssvar, der ikke har givet anledning l bemærkninger
fra forvaltningen. Høringssvaret indgår i den poli ske behandling. Både den poli ske inds lling og
høringsvaret er lgængeligt på kommunens hjemmeside:
h ps://rebild.dk/dagsorden-soeg/kultur-og-fri dsudvalget-74 Der er i materialet præsenteret tre scenarier og
konsekvenserne ved de enkelte scenarier:
Scenarie 1: Nugældende lokalplan fastholdes og der sker yderligere udstykning
Scenarie 2: Nugældende lokalplan fastholdes og Cirkuspladsen inddrages som foldareal
Scenarie 3: der foretages ikke yderligere salg af erhvervsareal - Cirkuspladsen opretholdes
Kultur- og Fri dsudvalget laver på baggrund af sagsfrems llingen en inds lling l Økonomiudvalget, der
træﬀer den endelige beslutning. Bestyrelsen a aler, at næste skridt beslu es, når der foreligger et referat fra
mødet i Økonomiudvalget.

5.

Orientering om møde med u lfredse opstaldere
Lone og Chris na har a oldt møde med to repræsentanter fra de opstaldere, der har indsendt breve
vedrørende s gning i opstaldningsprisen rsdag den 2. marts 2021. Lone og Chris na havde på vegne af
bestyrelsen på forhånd for mødet udsendt en dagsorden med følgende punkter:
1) Overgang l halmpiller: Priser og muligheder for at stå på halm
2) Priss gning, herunder hø på fold
3) Emner l afstemning l generalforsamlingen
4) Kommunika on
Opstalderene kom ikke med yderligere punkter l dagsordenen. Der er lavet et udkast l referat, der er sendt
l repræsentanterne for opstalderne. Repræsentanterne fremsendte deres kommentarer l referatet den 10.
marts 2021, så bestyrelsen nåede at inddrage kommentarerne i drø elsen på bestyrelsesmødet.
Input fra opstalderne l behandling i Bestyrelsen: Lone og Chris na lovede repræsentanterne for opstalderne,
at tage tre punkter med lbage l behandling i Bestyrelsen. Det drejer sig om følgende forslag:
∙ Håndtering af høspild: Repræsentanterne for opstalderne foreslog, at én person gennemgår boksene ad ﬂere
omgange i en periode på en måned. Here er tager personen kontakt l de personer, hvor der er meget
høspild og beder dem ldele mindre hø l deres heste. En af opstalderne lbød frivilligt at påtage sig denne
opgave.
∙ Fastsat lo for, hvor meget hø der er med i opstaldningsprisen: I stedet for hø ad libitum i stalden og betaling
for hø på folden, foreslår opstalderne, at man laver et lo for, hvor meget hø der er med i prisen for hest og
hvor meget der er med i prisen for pony.
∙ Mulighed for at medbringe eget hø mod refusion i opstaldningsprisen: På mødet præsenterede den ene
opstalder et ønske om, at der gives en refusion i opstaldningsprisen, hvis man medbringer eget hø.
Opstalderen udviste forståelse for, at eget hø ikke kan opbevares i laden, men ønskede at bestyrelsen
behandlede forslaget på de e bestyrelsesmøde.
Håndtering af høspild Bestyrelsen drø er punktet vedrørende håndtering af høspild. Bestyrelsen er enige
med opstalderne i, at der er behov for at alle opstaldere bestræber sig på, at der ikke er så stort et høspild.
Det er dog ikke ved den foreslåede fremgangsmåde muligt at vide, hvor meget høspild der er. Det skyldes, at
nogle heste bare sviner mere med høet, så det afgørende er, hvor meget hø, den enkelte opstalder smider ud,
og hvor meget der genbruges. Derfor vurderer Bestyrelsen ikke, at der skal igangsæ es en sådan
kontrolfunk on på nuværende dspunkt. Bestyrelsen a aler at der igen opfordres l at alle opstaldere gør,

hvad de kan, for at mindske brugen af hø, så vi ikke kommer over de 10% strå i containeren. Derudover sæ es
det på som et punkt l et kommende staldmøde, så opstalderne får mulighed for at komme med forslag l
løsninger.
Fastsat lo for, hvor meget hø der er med i opstaldningsprisen Bestyrelsen vurderer, at de e forslag indgik
som en af de muligheder, som bestyrelsen drø ede den 13. januar 2021, hvor Bestyrelsen beslu ede at
foretage prisjusteringen i forhold l hø på fold. De e begrunder Bestyrelsen med, at Bestyrelsen oplever et
stort høspild på folden, og at Bestyrelsen ﬁnder det nemmere at kontrollere, at det kun er de, der betaler for
hø på fold, der anvender hø på fold. Bestyrelsen vurderer på den baggrund ikke, at opstaldernes forslag giver
anledning l ændring af beslutningen. Bestyrelsen medgiver, at der er en udfordring med høspild i boksene
også. Som det fremgår ovenfor, tager Bestyrelsen de e op på et staldmøde.
Mulighed for at medbringe eget hø mod refusion i opstaldningsprisen Bestyrelsen drø er, hvorvidt der skal
gives fradrag ved eget hø. Bestyrelsen fastholder, at man som opstalder gerne må medbringe eget hø, så
længe man selv sørger for opbevaringen. Bestyrelsen fastholder dog også, at der ikke gives en refusion i
opstaldningsprisen. De e er i overensstemmelse med den beslutning, som Bestyrelsen traf på
bestyrelsesmødet den 10. februar 2021. Da der er konkrete helbredsmæssige grunde l at den pågældende
hest ikke kan beny e det hø, der s lles l rådighed, a aler Bestyrelsen, at Bestyrelsen tager kontakt l
opstalderen med henblik på at ﬁnde en løsning på problems llingen.
Bestyrelsens behandling af processen og kommunika onen med u lfredse opstaldere Bestyrelsen oplever, at
der er brugt meget d og energi på de nega ve følgevirkninger, der har været, på de beslutninger, som
Bestyrelsen har truﬀet vedrørende halmpiller og prisreguleringer. Bestyrelsen har brugt lang d på at lave det
forberedende arbejde forud for beslutningerne, drø elserne der førte l beslutningerne, og den
e erfølgende kommunika on l opstalderne, herunder:
∙ Undersøgt om der var alterna ve muligheder l at a age containeren med træpiller og halm. Det var der
ikke.
∙ Undersøgt mulighederne for halmpiller, herunder hvordan halmpiller fungerer, og hvordan det fungerer med
aﬂevering l biogasanlæg.
∙ Lavet udregninger på, hvad det koster at have en hest på REB og indregnet disse beregninger i budge et for
2021, således at de e går i 0 på opstaldningssiden jævnfør opstaldernes ønske på sidste staldmøde.
∙ Gennemgået dligere referater fra staldmøder med henblik på at se, om der i den forbindelse er
fremkommet forslag l løsninger på høspildet.
∙ Grundigt drø et de forskellige løsningsforslag på bestyrelsesmødet den 13. januar 2021. Mødet havde en
varighed på 4 mer.
∙ Lavet udførlig skri lig kommunika on på Facebook (opslag på 2,5 A4-side), der indeholder bevæggrundene
for Bestyrelsens beslutninger, herunder et bilag med udregningerne, således at talgrundlaget er
gennemskueligt for opstalderne (den 18. januar)
∙ Besvaret de breve, der er kommet fra opstalderne med kort svar d og med lange og grundige svar på deres
spørgsmål.
∙ E erfølgende lavet supplerende kommunika on i Facebookgruppen på baggrund af de spørgsmål, som vi
har modtaget fra opstalderne (opslag den 28. januar og den 17. februar)
∙ Afvikling af møde med repræsentanter fra opstaldere den 2. marts. Mødet havde en varighed på to mer, og
der blev taget et referat.
Bestyrelsen oplever, at der er gjort en rig g stor indsats for at forklare bevæggrundene for beslutningerne, og
der er løbende blevet lavet yderligere kommunika on på baggrund af de lbagemeldinger og spørgsmål, som
opstalderne er kommet med. Bestyrelsen oplever dog fortsat, at der meget brok over beslutningerne. Der er
enighed i Bestyrelsen om, at beslutningerne i høj grad er blevet forberedt, drø et og kommunikeret. Det er
derfor Bestyrelsens vurdering, at Bestyrelsen har inddraget opstalderne, men at det ikke har givet anledning
l at ændre de beslutninger, der er truﬀet.

Det er afgørende for Bestyrelsen at fastholde, at det er Bestyrelsen, der jf. vedtægerne har ansvaret for
klubbens økonomi og dri . Opstalderne skal selvfølgelig høres og oplyses om beslutningerne, men
Bestyrelsen fastholder, at det at blive hørt ikke er det samme som at få sin vilje. Beslutningerne er truﬀet for
at sikre, at der ikke er underskud på opstaldningssiden, og det er Bestyrelsens opgave at sikre de e.
Bestyrelsen oplever, at ﬂere af de u lfredse opstaldere lkendegiver, at man som bestyrelsesmedlem må
forvente u lfredshed og brok, da det må forventes at være det, man har sagt ja l, da man s llede op l
bestyrelsen. Der er enighed i Bestyrelsen om, at man hver især gerne vil gøre en stor indsats for at få en god
klub og lægge et stort stykke frivilligt arbejde for at skabe værdi for klubben. Det er dog ikke Bestyrelsens
opfa else, at det indgår som en del af bestyrelsesmedlemmernes arbejde at skulle høre på brok og
u lfredshed, når man selv opholder sig i stalden for at passe sin hest. Det er Bestyrelsens oplevelse, at det har
været en hård periode for de enkelte bestyrelsesmedlemmer, da den store u lfredshed alt andet lige påvirker
bestyrelsesmedlemmernes oplevelse af stalden som et frirum.
Bestyrelsen vil derfor foreslå den nye bestyrelse, at opstalderne fremadre et kan komme med forslag l
punkter l staldmøderne og bestyrelsesmøderne, når der er tale om konkrete løsningsforslag. Opstalderne
må al d gerne komme med løsningsforslag, og Bestyrelsen vil meget gerne tage dem med i arbejdet. Men
Bestyrelsens oplevelse er, at det ikke skaber værdi at bruge d på brok over de beslutninger, som Bestyrelsen
træﬀer. Der a oldes på nuværende dspunkt bestyrelsesmøder den 2. onsdag hver måned, og opstalderne
kan komme med forslag l punkter ind l fredagen før mødet a oldes.
Behandling af kommentarer fra repræsentanter for opstaldere l referat fra mødet den 2. marts
Repræsentanterne for opstalderne nåede at fremkomme med deres bemærkninger l referatet fra mødet den
2. marts i de l, at deres bemærkninger kunne drø es på bestyrelsesmødet (bemærkningerne kom under
bestyrelsesmødet).
Bestyrelsen vurderer ikke, at bemærkningerne har betydning i forhold l mødets indhold, hvorfor Bestyrelsen
har beslu et ikke at ændre referatet som følge af bemærkningerne. Bestyrelsen vurderer (som det også
fremgår ovenfor), at der er brugt lstrækkelig d på denne sag, og der bliver derfor ikke foretaget yderligere
re elser l referatet fra mødet den 2. marts.
Repræsentanterne for opstalderne beder Bestyrelsen om at oﬀentliggøre brevene, bestyrelsens svar og
referatet fra mødet. Bestyrelsen vurderer ikke, at det er en del af Bestyrelsens arbejde og forpligtelse at
oﬀentliggøre løbende kommunika on imellem opstaldere og Bestyrelsen. Bestyrelsen vurderer endvidere
ikke, at det ligger inden for Facebookgruppens eller opslagstavlen i staldens formål at oﬀentliggøre breve, svar
og referat her.
Når det er sagt, er både breve, svar og referat e er Bestyrelsens opfa else l fri distribu on. Såfremt
opstalderne ønsker at dele det med andre opstaldere, er de velkomne l det. Det skal blot ikke være i
Facebookgruppen (hvor det vil blive sle et) eller på opslagstavlen (hvor det vil blive pillet ned). Det er
endvidere vig gt for Bestyrelsen at understrege, at kommunika onen l og med andre opstaldere om sagen
skal foregå i en ordentlig tone.
Bestyrelsen har ikke yderligere kommentarer l sagen eller repræsentanterne for opstaldernes bemærkninger
l referatet. Bestyrelsen betragter derfor sagen som lukket.
6.

Møgcontainere – Skal vi se på andre løsninger?
Flere opstaldere har påbegyndt undersøgelsen af en løsning. Bestyrelsen afventer løsningsforslag. Det er e er
Bestyrelsens vurdering nødvendigt at få et mere holdbart set-up inden næste e erår eller vinter.

7.

Rapport fra udvalgene
a. Forretningsudvalget herunder økonomisk rapport
Heidi orienterer om, at hun har mødtes med revisoren, der havde få re elser l regnskabet. Heidi skal på
den baggrund have foretaget enkelte justeringer. Here er gennemgår Heidi regnskabet. Heidi fortæller, at
hun bruger 30 mer om måneden udelukkende på kassererposten. Derudover er der alle de øvrige
opgaver, der er som bestyrelsesmedlem. På den baggrund drø er Bestyrelsen, om der skal ldeles et

honorar l den person, der har kassererposten. Bestyrelsen beslu er, at man får et afslag i
opstaldningsprisen på .1000 kr pr. måned for kassererposten.

8.

b.

Stævneudvalg
Vandrepokal: Tanja og Sophia har teten med gravering, og Heidi har bes lt rose er. Stævneudvalget har
beslu et at sæ e vandrepokalen i bero i 2021.

c.

Juniorudvalg Intet l referat

d.

Etablissementsudvalg/Vedligeholdelsesudvalget
Der er blevet repareret en del vandkopper, der var gået i stykker e er den hårde frost. Der er få
vedligeholdelsesopgaver, bl.a. fordi Katrine gør et stort stykke arbejde. Claus fortæller, at der er hul i taget
i ridehuset. Ridecenteret har dligere ha ansvaret for disse udgi er, da det er at betragte som udvendigt
vedligehold. Der skal laves nedrensning af stalden l sommer. Det forventes ikke at blive lige så dyrt, da
det blev gjort meget grundigt sidste sommer. Der er stævne i juni, og der skal a oldes en arbejdsdag
umiddelbart før det.

e.

Elevskoleudvalg
Magda: Magda har under træning reageret meget voldsomt, hvilket har resulteret i, at en ry er er faldet
af og kommet l skade. Klaus er kommet med nogle forskellige forslag l løsning af problems llingen.
Bestyrelsen drø er, hvordan det skal håndteres. Der er enighed om, at det er vig gt, at ingen kommer l
skade. Bestyrelsen a aler, at Chris na drø er den videre håndtering af Magda herunder mulighed for
eventuelt salg som projekthest med Klaus.
Prince: Sanne Holm er begyndt at hjælpe Selma med Prince. Prince er en stor mundfuld, der kræver
meget hjælp, da han ikke er redet særlig meget. Derfor er Bestyrelsen glade for, at Sanne hjælper med
den. Inden undervisning starter op igen, er der endvidere nogle opgaver, der skal løses:
∙ Der skal kigges på holdsammensætningen og laves et overblik over, hvilke heste der bruges på hvilke
hold
∙ Der skal laves noget kommunika on re et mod elevry erne.
∙ Køb af udstyr – Vi har 4.500 kr. fra salg af sokker. Pengene skal prioriteres, således at de bruges på det
korrekte. Me e nævner i den forbindelse, at klubben mangler ridehjelme.
∙ Udstyret skal gennemgås og der skal sæ es navneskilte på. Chris na og Me e taler om de e og
koordinere med underviserne i . at løse ovenstående opgaver.
Undervisningen forventes påbegyndt senest 6. april (dvs. e er påske).

Eventuelt
Elevhestenes løsdri : Chris na orienterer om, at der igen er infek on i Katrines hests ben. Chris na og Heidi
har derfor a alt med Katrine, at den må komme midler digt ud l elevhestene i løsdri . Det er dog på eget
ansvar i forhold l dækkener, da elevhestene godt kan ﬁnde på at spise dem.
Folde: Flere opstaldere har givet udtryk for frustra on i . indlukningssitua onen i weekenden, og de heste,
der kommer l at stå alene. Udfordringen er, at det o e er de samme heste, der står ude alene l sidst,
hvorfor andre opstaldere er nødt l at tage disse heste med ind. Bestyrelsen laver et opslag, hvor opstalderne
mindes om, at de selv har ansvaret for indluk – og at de med fordel kan alliere sig med en eller ﬂere andre, så
deres heste ikke kommer l at gå ude alene, når de andre heste er lukket ind.

Bestyrelsesmøde i Rebild Sportsrideklub d. 10. februar 2021
Deltagere: Lone Godske, Claus Kjær, Heidi Pugholm, Anni Chris ansen, Chris na Buhl
A ud: Me e Hansen
1 Meddelelse fra Formanden
Lone har ringet og opsagt a alen med ham, der a ager 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 l elevhestene. På den måde behøver de ikke få foder. Heidi følger op på, at vi
modtager de sidste muleposer l 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 rig g
godt. Katrine fortalte, at portmanden har været der og strammet edrene, således at porten l stalden ikke går op ad
sig selv. På den måde undgår vi forhåbentlig, at vandkopperne fryser l 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 l det. Chris na forhører os ved
Klaus i . detaljerne.
3 Afvikling af generalforsamling
Generalforsamlingen rykkes tre uger frem l den 31. marts pga. coronasitua onen. Forhåbningen er, at det kan afvikles
fysisk, men hvis det ikke er muligt, er vi nødsaget l at afvikle generalforsamlingen digitalt. Det fremgår ikke af
vedtægterne, at generalforsamlingen skal afvikles fysisk. Det fremgår dog, at den skal a oldes i marts. Lone laver et
opslag i facebookgrupperne.
Bestyrelsen oplever, at der er et meget kontant krav fra opstalderne i . at løse forskellige udfordringer, og at de
forventer en reak on med meget kort varsel. Bestyrelsen mødes en gang om måneden, og der bliver drø et de
spørgsmål, der bliver s llet. Det vil fremadre et blive svaret, hvis der er tale om idéer eller forespørgsler, som ikke
haster. Opstalderne er fortsat velkomne l at byde ind med emner l dagsordenen.
Det blev drø et, hvordan man håndterer det, når der sker noget akut som f.eks. vandkopper, der går i stykker. Katrine
foreslog, at der sæ es en hane på l hver vandkop, således at man kan lukke en enkelt ad gangen. Det blev a alt, at
det er noget, der skal kigges på l sommer. I samme ombæring ski er 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 l vedligeholdelsesudvalget (ved at kontakte enten Claus, Palle eller Chris an), 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 sæ e en vandbalje ind, ind l vedligeholdelsesudvalget har mulighed for at hjælpe.
4 Hø
Der er indkøbt særligt hø l 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 beslu er, at man e er a ale med bestyrelsen kan få lov at
anvende elevhestenes hø. Alterna vt må man komme med eget hø. De e vil dog ikke udløse et afslag i prisen, og der
er desværre ikke plads l 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 Chris na havde møde med kommunens forvaltning den 28. januar. På mødet blev de informeret om, at
bestyrelsen skulle lave en henvendelse l poli kerne om, hvad det vil have af betydning, hvis klubben mister jorden.
Bestyrelsen blev opfordret l at udfordre poli kernes inds lling i . salget af jorden. Der er lagt op l, at klubben kan få
en del af cirkuspladsen som kompensa on for den jord, der er frasolgt og påtænkes frasolgt.
Derudover ses der på at ændre lokalplanen, således at det bliver et rekrea vt område i stedet for industriområde.
Bestyrelsen vil gå e er 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 dspunkt.
Forvaltningen ønskede at udgrave hele det område, de påtænker at sælge. De opfordrede l at klubben kunne sæ e
hegn op på det areal af cirkuspladsen, som de påtænker at ldele os. Lone har modtaget et lbud 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 fortsæ er med henvendelsen l poli kerne. Processen bliver nok ikke afslu et inden generalforsamlingen, men
Lone vil gerne fortsæ e med denne opgave, selvom hun ikke fortsæ er i bestyrelsen.
6 Status på kommunika on med opstalderne inkl. hø og halmpillesitua onen
Status er, at bestyrelsen har indbudt de opstaldere, der har sendt et brev vedrørende priss gninger og overgang l
halmpiller, l et møde. De har taget imod lbuddet, men de er ikke vendt lbage med forslag om møde dspunkt.
7 Rapport fra udvalgene
Forretningsudvalget herunder økonomisk rapport
Revisoren er vendt lbage på årsregnskabet, og Heidi og han skal mødes søndag den 21. februar.
Heidi har søgt lønkompensa on, men klubben har udbetalt lønnen l de ansa e. Så pt. mangler klubben pengene fra
lønkompensa onen. Der har l gengæld været forholdsvis få vedligeholdelsesudgi er i januar.
Stævneudvalg
Vi har fået ldelt tre stævner. Det store sommerstævne, et septemberstævne og et c-springstævne i august.
Dressurbanerne skal anvendes som opvarmning l c-stævnet. Der har dligere været a oldt ﬂere c-stævner på REB,
og det kan give mulighed for at ltrække ﬂere stævnery ere. Der er et ønske om mere springmateriel g nyt hegn og
bogstaver l dressurbanerne. Heidi vurderer, at springmaterielet er vig gst. Heidi har også undersøgt mulighederne for
nye dommertårne, men de er dyre, hvis de skal købes som en færdig løsning.
Juniorudvalg
Intet l referat.
Etablissementsudvalg/Vedligeholdelsesudvalget
Bestyrelsen talte om, at der indkommer mange idéer l forbedringer. Der er behov for at vedligeholdelsesudvalget
strukturerer og prioriterer de indkomne forslag.
Elevskoleudvalg
Chris na fortsæ er arbejdet med funk ons/ansvarsbeskrivelse for elevhestene. Det sendes rundt l inspira on, 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 lbudt at hjælpe med at få Magda i gang.
8 Eventuelt
Claus laver et opslag om corona. Ponypigerne får lov l at booke tre mer i vinterferien. Forældrene opfordres l at
koordinere, så der ikke er en forælder pr. barn. Forældrene skal kun booke d, når de er i stalden.

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

Status fra staldmedarbejder
a. Elevhestene
Det blev drø et, hvad planen er med Magda. På nuværende dspunkt arbejder Malene Esbech med hende fra
jorden, men det er også nødvendigt, at ridningen af hende snart påbegyndes igen. Bestyrelsen a aler, at Chris na
kontakter Klaus med henblik på at komme videre med arbejdet med den. Chris na understreger endvidere, at
Magda skal blive markant bedre, før hun kan gå med i elevskolen. Hvis ikke hun bliver det, er alterna vt, at den
skal sælges igen.
Frostsikring af elevhestenes vandkar blev drø et. 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 ru nerne. Mange af arbejdsopgaverne tager længere d, fordi
der har været sne og glat. Katrine fortæller, at der er meget glat på løbegangen op l de store folde bagved. Der er
dligere blevet strøget salt på løbegangene, når der har været glat. Bestyrelsen orienterer Katrine om, at hun
gerne må melde ud l 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 drø et, hvordan man håndterer situa onen, hvis man har en eller ﬂere heste, der er svære at trække
l og fra fold. Bestyrelsen er enige om, at opstalderne har ansvaret for at opdrage deres egne heste. Hvis Katrine
oplever en situa on, 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 l 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 dspunkt. Bestyrelsen lslu er 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 a aler, at Anni ﬁnder et lbud
på noget nyt værktøj l 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 Chris na har lavet, ser det ud l, at opstalderne i
gennemsnit bruger 29 kg. hø pr. hest pr. dag. De heste, der ldeles 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 lbage 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 drø er økonomien forbundet med overgangen l halmpillerne. Halmpillerne kan blæses ind på
samme måde som træpillerne. Bestyrelsen a aler, at Katrine skal bes lle halmpiller nu, således at der kan laves en
løbende overgang l halmpiller.
Hvis der er under 10 % strå i containeren, bliver den a entet gra s. Hvis procentdelen af strå overs ger 10 % vil
det udløse en regning for a entningen. 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 beslu er, at alle overgår l halmpiller. Beslutningen begrundes i, at det kan spare på udgi erne ved
a entning af containeren, og at vi pt ikke har andre løsninger, da vi ikke har kunnet ﬁnde andre a agere af vores
container.
Der kan dog gives dispensa on l 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 beny er halm.
Bestyrelsen a aler, at det skal meldes ud hur gst muligt. Heidi og Chris na laver udkast l opslag, der sendes l
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 l at
skulle beny e transportøren væsentligt mindre, hvilket er en fordel, da vi i 2020 har brugt rig g mange penge på
repara onsomkostninger l transportøren.
c. Prisregulering
Bestyrelsen drø er here er den udregning, som Heidi og Chris na har lavet af, hvad det koster at have hest på
REB. Heidi og Chris na gennemgår forudsætningerne for regnestykket. På baggrund af denne gennemgang,
beslu er Bestyrelsen en prisregulering. Det betyder, at der fremadre et 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 lbage på
møddingen.

Denne prisjustering vil sammen med den manglende omkostning l a entning af container betyde, at der kan
budge eres med, at opstaldningsdelen går i 0 i budge et for 2021.
4. Evt. nyt vedrørende salg af jord
Me e har talt med Lars Hørsman, der er byrådsmedlem i Rebild Kommune og som sidder i Økonomiudvalget. Han
forventer, at rideklubben vil få et lbud om noget andet jord. Heidi har endvidere været i kontakt med Jesper
Greth vedrørende sagen, og han spurgte ind l, hvorvidt rideklubben var blevet involveret i beslutningen om
salget af jorden. Bestyrelsen forventer, at kommunen og/eller borgmesteren snarest tager ini a v l et møde.
Lone har orienteret ridecenteret om status på sagen.
5. Hø l elevhestene
Chris na orienterer om, at det seneste hø l elevhestene har været af meget svingende kvalitet, og at noget af
høet har været meget støvet. Anne-Marie har i den forbindelse sendt et skri ligt forslag l bestyrelsen om, at vi
kan få noget hø fra den ene af de høleverandører, der leverer l privathestene. Vi kan få høet l 300 kr. pr balle, og
så vil han sponsorere et skur l høet, således at der bliver mindre spild. Bestyrelsen har en a ale med at a age et
par hø l 150 kr. stykket. Disse baller skal bruges først. Bestyrelsen beslu er at tage imod det lbud, som
Anne-Marie har fået. Det kan dog først eﬀektueres, når de andre baller er brugt. Chris na orienterer Anne-Marie
og hører, om hendes kontakt fortsat er interesseret, selvom det først er relevant om seks uger.
6. Overdragelse l ny bestyrelse
Chris na 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 funk on (formand/kasserer), således at det ligger klar l overdragelsen l den nye bestyrelse.
Bestyrelsen bakker op om de e forslag, og det a ales, at Chris na sender sit udkast rundt l de øvrige
bestyrelsesmedlemmer, så der kan hentes inspira on.
Bestyrelsen a aler desuden, at der fortsat opfordres l, at nogle af opstalderne og elevskoleforældrene s ller op
l bestyrelsen.
Det a ales, at Lone følger op på vedtægterne i . re dig indkaldelse l 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 e ermiddags merne.
Det blev drø et om forældrene kan være bedre l at koordinere, således at der ikke er ﬂere forældre i stalden
sam dig. De øvrige kan f.eks. opholde sig i ry erstuen eller på lskuerpladsen.
Det a ales, at Lone laver et opslag, hvor opstalderne igen opfordres l at være opmærksomme på
retningslinjerne særligt i . antallet af personer i stalden om e ermiddagen.

