Referat bestyrelsesmøde 6. juni 2017
Deltagere: Jeanne, Lene, Christina, Mette, Charlotte og Pia (ref.)
Stævner
Planlægningen af det næste stævne er i gang. Generelt mangler der hænder og folk i stævneudvalget.
Vedligehold
Porten til garagen skal repareres. Charlotte rykker for reparation fra leverandøren. Automatiske
vinduer i ny stald kan ikke åbne fuldt op, hvilket udgør en brandrisiko. Charlotte tager fat i
installatøren. På højen på græsfolden skal busk fjernes – der er bestilt en gartner.
Baner
Banerne ser p.t. meget fine ud. Vi har banestatus på fredag.
Bokse
Vi får en ledig boks om lidt, men der står en ny pensionær klar. Der sker en smule rokering.
Boligen i beriderlejligheden
Istandsættelsen af lejligheden kører efter planen, og der er hårde hvidevarer på vej.
Trappen op til lejligheden
Charlotte kommer med forslag til, hvordan rengøring af trappen en gang ugentligt kan lægges sammen
med en anden type vagt.
Sponsorudvalget
Charlotte orienterede om status for arbejdet. Bestyrelsens prioriteter er vigtige at synliggøre
yderligere i udvalget. Førsteprioritet er gaver til præmier til stævnerne.
Bokse
Ifølge opstaldningskontrakten har bestyrelsen mandat til at flytte heste rundt i boksene, hvis en hest
ikke fungerer i en given boks. Dette gælder fortsat, dog med den præcisering, at flytning ikke skal ske
inden for den enkelte stald (ny stald, udebokse og gammel stald). Flytning af heste vil kun ske efter en
grundig vurdering fra bestyrelsens side, samtaler med personalet og samtaler med de berørte
pensionærer.
Bestyrelsens arbejde
Lene kigger på beskrivelsen af bestyrelsens arbejde med det formål at genudsende den til
medlemmerne.
Opstaldning priser/hold priser
En årlig prisregulering bliver nødvendig, da vores omkostninger fortsat stiger (fx banevedligehold,
foder, tømning af mødding og lønninger), og der ikke er blevet pristalsreguleret i flere år. En
sammenligning med andre opstaldningssteder i området viser, at vi generelt ligger lavere, undtagen i
forhold til steder, der har en hel del handicapridning og derved får høje offentlige tilskud. Vi drøfter
det videre på næste bestyrelsesmøde. Charlotte laver forslag til prisstigning til næste møde.
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Hø kontra wrap
Vi betaler 2,10 kr. pr. kg hø, og 1,20 kr. pr. kg wrap. Hø tilbydes derfor kun til heste med specielt
behov. Det giver en del administration at skulle differentiere opstaldningspriserne, så det kan ikke
betale sig.
Stævneøkonomi
Der er nogle mangler i forhold til stævneregnskabet, som vi dykker ned i.
Det skal kommunikes igen, at rideskolerytternes stævnestarter skal betales til HØRS’ kontonr. 50121302264. Øvrige starter skal betales via Go.
Traktor
Vi forventer at købe en traktor til HØRS, men udsætter beslutningen til efteråret.
Loppemarked til stævner
Der gives tilladelse til at holde stævne på HØRS mod betaling af 10 % af ens salg. Alle kan være med.
Det skal være hesteting.
Vander til ridehuset
Udsættes igen til næste bestyrelsesmøde.
Kvartalsregnskaber
Pia og Charlotte har aftalt møde i juni/juli.
Sommerferie
Mangler stadig nogle foldvagter.
Skoleheste på sommerfold
Bliver i uge 29; Charlotte forsøger igen at få svar fra Folehavegaard.
Bokse
Vi skal stadig holde øje med tilbud på neutral træolie!!!
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