
Bestyrelsesmøde – 13.12.2016 

Tilstede: Asger, Lene, Morten, Jesper, Louise, Rikke, Flemming, Jane 

Afbud: ingen 

 

Fremsendt dagsorden: 

1. Generelt orientering v. formand 

 Status klubmodul 

2. Gennemgang af aktionsliste 

3. Status økonomi v. kasserer 

4. Fastlæggelse af dato for generalforsamling 

 Uddeling af opgaver 

5. Godkendelse af indeksregulering af prisliste 

 Forslag fra pensionær om at få lov at købe wrap af klubben 

6. Foder 

7. Orientering v. daglig leder 

8. Næste møde 

9. evt. 

 

1. Generel orientering v. formand 

Kort gennemgang af status klubmodul. Betalingsløsning er sat op og fungerer. Regnskabs systemet med 

kontoplan er ligeledes sat op. Vi afventer endeligt hjemmeside design men forventer at dette vil tilgå 

snarest. Vi påregner stadig at begynde at overføre medlemmer til nyt system i løbet af januar således den 

officielle start kan være 1. februar. Der lanceres en køreplan for projektet inden nytår. 

2. Aktionslisten blev gennemgået 

Rikke er i fuld gang med breddeudvalgs arbejdet. Målet er at deltage i en ’’team cup’’ med 5 andre lokale 

klubber hvor man deltager med elev ekvipager. Ifht. Handicap kontingent er det besluttet at hvis man vil 

starte paradressur klasser til skive rideklubs elev stævner så skal man have handicap kontingent. 

3. Status økonomi 

Asger og Flemming skal til møde i AL Bank onsdag den 14 december. Der er fra bestyrelsen opbakning til at 

der ansøges om at forøge nuværende banklån og/eller en forøgelse af kassekreditten for at få styr på 

likviditeten samt at forhøre om mulighederne for at omlægge nogle af lånene. *UPDATE FRA EFTER MØDE* 

banken vil komme med et tilbud på en forøgelse af banklån nu og her samt omlægning af flere lån efter 

generalforsamlingens godkendelse. Det vurderes at en omlægning vil kunne forbedre ride klubbens 

likviditet betragteligt. 

Der er enighed om at lade yderligere investeringer afvente indtil næste år hvor den økonomiske situation er 

mere gennemsigtig. 

4. Fastlæggelse af dato for generalforsamling 



Det besluttedes at afholde generalforsamling den 7 februar kl 1900. Opgaver: Indrykning af annonce en 

måned før, dirigent og opslag om indkomne forslag til vedtægter inden 31/12. 

5. Godkendelse af indeksregulering af prisliste 

Se bilag 1. Dog besluttedes det at omstøde hø plads pris fra 100kr / måneden til 50kr / måneden. 

6. Foder 

Pris på vores foder leverandør er steget fra 3,5 kr/kg til 3,62 kr/kg. Louise har fået to andre tilbud en fra 

Equasana på 3,25kr/kg samt en billig klubtøjs ordning og et andet tilbud på 3,35 kr/kg. Louise vil gå til egen 

leverandør for at forhøre om prisnedsættelse og tage det op på næste møde. *UPDATE* Louise har talt 

med leverandør og er villig til at gå ned til 3,36kr / år samt fastlåse den pris i to år. 

Forslag fra pensionær om at købe egen Wrap: Der er generel opbakning til det fra bestyrelsen. Louise 

forslår at forvalte det ved at man kan tilkøbe en ’’lille’’ eller ’’stor’’ spand til hhv. 150kr og 300kr med wrap 

som personalet så stiller frem til pågældende. Louise går videre med det praktiske og forvaltningsmæssige. 

7. Orientering v. daglig leder 

 Ny berider elev pr. 1/3. Louise har bestyrelsens opbakning til at træffe de nødvendige 

aftaler for at få driften til at hænge sammen i den mellemliggende periode fra nu og til 1/3 

8. Næste møde 

Torsdag den 12 januar kl 1800 i ny sekretariat. 

9. evt. 

 Jesper gav en kort status på sponsorpakker og fra sponsor udvalget. Der arbejdes på at lave 

nogle ’’pakkeløsninger’’ som kan udbredes til evt. interesserede. 

 Ydermere er Jesper i dialog med nogle som kan give et tilbud på EL. Jesper kigger på det og 

ser om det evt. kan give en besparelse. 

 

Referent Asger S. Poulsen – den 20 december 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilag 1 – indeksregulering af prisliste gældende fra 1.2.2017 

YDELSE PRIS BEMÆRKNINGER 
      

Halv-års kontingent 

  

Gældende fra 1.10-31.3 & 1.4-30.9. 
Nye medlemmer betaler 20 % af halvårs-kontingen gange 
med antallet af måneder indtil 31.3 eller 30.9 

junior 250   

senior 350   

handicap 150   

      

Ridehuskort pr. måned   Medlemskab af klubben er påkrævet ved brug af ridehus 

senior 350   

junior 300   

Dagskort 50   

Hustandskort 600 medlemmer på samme adresse kan benytte hustandskort 

      

Opstaldning   10% rabat ved samme ejers opstaldning 

Hest 2235 Facilitetskontingent udgør 600kr 

Pony 1725 Facilitetskontingent udgør 600kr 

Selvpasning 1650 Facilitetskontingent udgør 600kr + begrænstet antal 

Tillæg boks m. vindue 50   

Reservation af boks 700   

Skift fra halm til træpiller 500   

Plads til eget hø 50   

Reduktion v. eget foder     

Hest 200   

Pony 100   

      

Foldordning     

Korttidsfold 400   

Langtidsfold 200   

Jordfold ½ pris   

Weekendfold ud ordning gratis   

Weekendfold ind pr. gang 25 betales og koordineres med vaghavende staldvagt 

Tillæg for ekstra ydelser     

Klokker, gamacher etc 100   

Hø på fold, hø i stald etc 100   

      

Undervisning     

      



Holdtimer 
  

Der er 1 måned opsigelse på holdundervisning til hver den 1. 
i måneden 

      

1 time om ugen (elevhest)     

junior 315   

senior 335   

minihold 275   

      

2 timer om ugen (elevhest)   ca. 5% besparelse ved 2 timer :  

junior +285   

senior +300   

      

3 timer om ugen (elevhest)   ca. 10% besparelse ved 3 timer:  

junior +250   

senior +270   

      

halvpart i elevhest     

halvpart inkl. 1 holdtime 650   

kvartpart inkl. 1 holdtime 475 kun en weekenddag 

      

Ved berider eller beriderelev     

1 time om ugen (egen hest) 320   

2 time om ugen (egen hest) +290 ca. 5% besparelse ved 2 timer :  

3 time om ugen (egen hest) +255 ca. 10% besparelse ved 3 timer:  

      

Enetimer     

½enetime beriderelev 125   

½enetime berider 175   

½enetime special ridning 150   

      

 


