
Referat af bestyrelsesmøde  den 17.07.07 

Fraværende: Mariann Thorup, Birgitte Madsen 
 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referater 
2. Personale status 
3. Hestestatus 
4. Lejeheste næste år. Kontrakter 
5. Spiltove til hestebokse 
6. Nyt foder 
7. Visioner 
8. Evt. 

 

Punkt 8: Økonomi: 
 
Status på økonomien er ikke god med dårlige tal på bundlinjen. Skyldes flere ting: 
 
Forsikringer betales om foråret 
Meget store lønomkostninger belaster økonomien ( 
Likviditeten er dårlig 
Mangler stævneindtægt fra et stævne 
Ekstraordinære reparations- og vedligeholdelsesomkostninger ( udendørsbaner/skaller, baneplaner, 
maling og mindre nyanskaffelser )  
 Der er en difference i rideskolen regnskab på -80.000  i forhold til sidste år.  
 
Der blev nedsat et hurtigt arbejdende udvalg til at granske økonomien, bestående af : 
Per Munk – Hanne Berthelsen – Christian Petersen – Flemming Klug 
Mødet afholdes hurtigst muligt her i sommerferien. 
 
Punkt 1: Udskydes til næste gang 
 
Punkt 2:  Personalestatus 

Personsager offentliggøres ikke. 
 
CP mener, at der hurtigst bør ansættes en aspirant ellers bliver det for meget for Mette, nu da 
Helene går ned i tid. Selvom økonomien ikke helt er til det endnu, er bestyrelsen enig i at ansætte en 
ekstra aspirant. Der bliver lidt omstrukturering på personale- / undervisningsfronten  efter 
sommerferien.   
 
Afvigelser i arbejdstiden, såsom ferie, afspadsering, sygdom registeres af Christian, som rapporterer 
tilbage til HB, som laver løn.  
 
Punkt 3: Hestestatus (opdeling af elevheste og handicapheste ) 



På opfordring fra handicapafdelingen er der lavet oplæg til opdeling af elevheste og handicapheste. 
To heste bliver deleheste mellem handicap og elevskole, men bestyrelsen vurderer, at underviserne 
bør kunne overskue delingen af 2 heste, således at disse ikke misbruges. 
 
Punkt 4: Diverse kontrakter omkring lejeheste 
 
Reglerne og kontrakterne omkring aftaler med private som lejer hest/pony til rideskolen har vist sig 
at være forældede og praktisk talt ikke eksisterende. Bestyrelsen er nu blevet enige om kontrakter 
for leje af hest på timebasis, deltidsbasis og fuldtidsbasis. CP vil sørge for at disse kontrakter er på 
plads inden sæsonstart. 
 
Punkt 5 : Spiltove til bokse 

En enig bestyrelse har besluttet at lave de sidste 4 spiltove om til 2 bokse. 
 
Punkt 6: Nyt foder 

CP er ved at undersøge flere forskellige fodermuligheder, idet han mener at det vil være en god ide 
at inkludere hø i rideklubbens foder planer.  Fiberluxen er i øvrigt  svær at dosere for personalet.  
 
CP arbejder videre og får lavet foderplaner og budget til næste bestyrelsesmøde. 
 
Punkt 7. Visioner 

Udskudt til møde kun med dette punkt. Det er for omfangsridt sammen med en masse andre punkter 
på bestyrelsens møder.  
 
Skive, den 19.07.07 
 
Jane Neess 
Referent. 
 


