
Referat bestyrelsesmøde 12.01.2017  

Fraværende: ingen  

 

Punkt 1: Orientering ved formanden  

Klubmodul: 112 registreret indtil nu . Der er lavet liste over de 224 aktive medlemmer, vi har i dag, så nu 

kan der laves en ekstra indsats for at få alle med inden 1.2  

Fremover laves manuelle fakturaer af Pia.  

Asger og Lene opdaterer planen og er tovholder på opstart af Klubmodul.  

Alle undervisere skal checke om de fremmødte på holdene rent faktisk har tilmeldt sig, og der skal checkes 

hver gang, der startes hold. Info / fremgangsmåde til personale, hvad og hvordan de skal forholde sig, hvis 

nogle møder frem og ikke er tilmeldt via Klubmodulet.  

Punkt 2:  Tvivl om prislisteændringer.  

I forbindelse med de nye priser fra den 1.2 har bestyrelsen besluttet at familierabat v. medlemskontingent 

ophører fra den 1.2.  

Punkt 3:  Aktionsliste  

Nye punkter: Fondsansøgning til Spar Nord – Morten – Fondsansøgning til Bustrup fonden – Jane Neess 

Punkt 4: Økonomi  

Flemming har lavet nyt budget for 2017, som viser et driftsunderskud på kr. 100.000. Han har haft møde 

med banken , som vil forsøge at få DLR lånet omlagt. Der laves en låneberegning. Og Budgettallene for 

lønnen 2017 opdateres. Rideklubben har optaget nyt lån.  

Økonomien er meget stram og tidligere besluttede tiltag, såsom prisstigninger og arbejdstidsnedsættelse 

på det administrative område som følge af Klubmodul, forventes at trække i den positive retning. Men der 

skal komme yderligere indtægter ved stævner og andre arrangementer.  

Punkt 5: Nye ridehusbunde 

Der er undersøgt forskellige muligheder for nye ridehusbunde i begge haller, og valget er faldet på en 

såkaldt ”Randersbund” anslået omkostning kr. 45.000 inkl. Moms. Bundene består af sand og sold, og de 

skal være klare til distriktsstævnerne i februar måned. Jesper Bligård er tovholder, når Louise er på ferie i 

uge 4.  

Punkt 6: 2 mulige nye bestyrelsesmedlemmer er kontaktet. Navnene offentliggøres ikke, førend endeligt 

tilsagn fra dem. 

Punkt 7: Staklade og indgang til ridehaller  

Bagindgang: et stort mudderhul . Fliser var måske en ide. Louise checker med kommunen 

Staklade: den nye opstilling fungerer ikke optimalt. Louise, Benny og Jesper laver en ny plan. 11 skabe står 

og fylder og bliver ikke brugt. Louise laver opslag på FB om at de skal hentes/ fjernes inden 14 dage. Ellers 

bliver de fjernet af rideklubben. Stor pladsmangel til nye pensionærer. Bestyrelsen ønsker ikke at udvide 



med ekstra plads i form af ekstra container eller lign. Idet rideklubben jo skal i gang med byggeri i 2017. Det 

gamle elevsadelrum kan tages i brug. Det er ikke optimalt, men der er plads og der er lidt varme på.  

Punkt 8: Evt.  

Der problemer med strømmen, som ”forsvinder” . Elværket har været ude at måle ,og der skulle være 

strøm nok. Men der er lang vej fra Flyvej, hvor strømmen kommer ind og til den nye stald. Jesper er 

tovholder og arbejder videre.  

 

Punkt 9: Næste møde er mandag den 20. februar kl. 19.30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


