
Referat af bestyrelsesmøde den 20. august 2015 

Deltagere:  Kirsten Korsholm, Rikke Pallesen, Lene Vernegaard, Jane Neess, Louise Christensen 

 Rebecca Ryming 

Fraværende: Morten Larsen, Asger Poulsen, Anne Mette Holm Halvorsen 

 

Punkt 1 : Referat fra sidste møde  - gemmes til næste gang  

Punkt 2: Økonomi  

Halvårsregnskab gennemgået af Kirsten. Tendensen går i den rigtige retning. Stævneindtægter er desværre 

faldende grundet aflysninger af stævne, handicaplønninger er steget væsentligt, selvom aktiviteten på 

indtægtssiden har været stigende. Flere opstaldninger, flere enetimer og øvrig undervisning går i den 

positive retning. I efteråret kommer de store strøm- og forsikringsregninger, så der skal være stram styring 

med likviditeten.  

Punkt 3: Priser 

Vi har p.t. mellem 10-15 flere opstaldninger og foldheste nu i forhold til tiden med den gamle stald. Meget 

positivt. Alle rideskolens priser har været igennem det årlige check, og bestyrelsen har den glæde, at kunne 

meddele, at der kun er 2 ændringer til de nuværende priser: 

Pony opstaldning før kr. 1600  fra 1/10 kr. 1700 

Vi har desværre måttet konstatere at beregninger på halmforbruget i de nye store ponybokse ikke har 

været rigtig, hvorfor vi ser os nødsaget til at hæve prisen en lille smule.  

Reduktion ved eget foder  før 250 for hest fra 1/10 200 

  Før 125 for pony fra 1/10 100 

Der er så mange, der har valgt at fodre med eget foder, at det er blevet mere tidskrævende for personalet  

og derfor tager væsentligt længere tid. ( før 1 par stykker – nu oppe på mellem 12-15 med eget foder )  

Tillægsydelser kr. 100 bibeholdes, men ydelser som : hø på foldene, hø morgen, middag og aften, solcreme 

og fluemasker og fluedækken vil fra 1/10 høre til under tillægsydelser og vil blive beregnet.  

Punkt 4: nyt fra Handicap 

Susanna Overgaard forventes at påbegynde uddannelse som handicaprideinstruktør i oktober 2015.  

Rikke P. og Julie har haft samtaler med nye hjælpere, idet flere af de tidligere er påbegyndt uddannelser 

Max. vægt belastning på elevhest blev diskuteret ( 110 kg. ) Rikke P tager den videre til handicap.  

 

Punkt 5: Personale v. Louise  

Grundet ekstra travlhed med fuld stald og ekstraarbejde i forbindelse med vedligehold af udendørs baner, 

samt stor efterspørgsel på enetimer, er det besluttet at Benny kommer på fuldtid. Derudover søges ekstra 



hjælpe til ca. 10 timer pr. uge  til middagsfodring og foldindluk. Louise sørger for annonce eller søger på 

Jobcenter.  

 

Punkt 6: Lønsedler 

Fremover skal lønsedlerne checkes af henholdsvis rideinstruktør for handicapafdelingen og Louise for det 

øvrige personale. Louise laver udkast til begge afdelinger.  

 

Vi nåede ikke følgende punkter:  

 

Venteliste, opstaldning ekstra bokse , leje af bokse travbanen osv.  

Forsikringssager i forbindelse med brændte huller i telte fra rytterlejr.  

Prioriteringsliste i forbindelse med den nye dressurbane: vand, hegn, dommerhus  

Jubilæumsstævnet i november  

Arbejdsdag i efteråret  

Enetimer / ekstraarbejde beriderelever 

NÆSTE BESTYRELSESMØDE 14. SEPTEMBER KL. 19.00 I RYTTERSTUEN. 

 

Referent 

Jane Neess 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


