
Beslutningsreferat til offentliggørelse
Bestyrelsesmøde 10-01-2022

Beslutningsreferat
Kommunikation
Vi ønsker ikke at kommunikation/formidling fra bestyrelsen skal gå via diverse grupper på
facebook. Gruppen “Stevnstrup rideklub” bliver snarest muligt lukket. Vi henviser til at
gruppens medlemmer i stedet følger facebook-siden “Stevnstrup rideklub af 1994”.
Der bliver oprettet en emailadresse til bestyrelsen, hvor vi beder spørgsmål og andet
vedrørende bestyrelsen sendt til. Denne emailadresse kommer til at fremgå af klubbens
hjemmeside.

Generalforsamling
Generalforsamlingen blev planlagt/forberedt. Dagsorden med bilag/link blev offentliggjort på
facebooksiden “Stevnstrup Rideklub af 1994” 06-01-2022.
Bestyrelsen foreslår Line som dirigent og Kigga som referent. Line fremlægger
årsberetningen. Svend Aage fremlægger regnskabet. Der skal stemmes om godkendelse af
regnskabet.
Der skal være afstemning om nye vedtægter.
På dette link kan ses hvor der er ændringer i vedtægterne i forhold til tidligere
Der skal vælges formand. Jesper ønsker genvalg. Der skal være valg af øvrige medlemmer
(bestyrelsen skal bestå af 5-6 medlemmer incl. formand). Line og Tanja er på valg. Begge
ønsker genvalg. Der skal være valg af suppleanter (der skal være 1-2 i bestyrelsen). Kigga
er på valg og ønsker genvalg. Der skal vælges juniorrepræsentanter. Isa, Nicoline B og
Karoline afgår. Vides ikke i skrivende stund om de ønsker genvalg. Der skal vælges revisor
(for 2 år). Jens Kloborg er på valg og ønsker genvalg.
Umiddelbart efter generalforsamlingen er der et kort bestyrelsesmøde hvor næstformand og
kasserer konstitueres. Tanja ønsker at fortsætte som næstformand. Tom ønsker at fortsætte
som kasserer.

Økonomi
Årsregnskab
Årsregnskab 2021 blev fremlagt. Regnskabet blev godkendt af revisor 05-01-2022.
Regnskabet blev godkendt af bestyrelsen 10-01-2022. Regnskabet forelægges for klubbens
medlemmer på generalforsamlingen 20-01-2022. Der er afstemning om godkendelse af
regnskabet.
Priser for undervisning og opstaldning
På baggrund af prisstigninger af foder, hø/wrap, elforbrug og elpris varsles stigning af
elevundervisning og opstaldning pr. 1. marts 2022.
Elevundervisning stiger fra 375 kr/md til 400 kr/md.
Opstaldning stiger 100 kr/md pr. opstaldet hest/pony.

Sikkerhed
Der er udarbejdet et ark med en evakueringsplan i tilfælde af brand. Arkene er lamineret og
hænges snarest muligt op.
Brand- og evakueringsplan STE

https://docs.google.com/document/d/1P4SF71lDVym45ZH1X149k-Uz0D0tGms0/edit?usp=sharing&ouid=104479868800636934387&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1orB3ucqgHC4vnJkCLAXoYRUmzsyjDyH0/view?usp=sharing
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Private opstaldere
Dialogmøde
Der var dialogmøde med opstalderne den 19-12-2021. Her blev formålet og overvejelserne
ang. foldopdelingen fremlagt. Opstalderne havde mulighed for at stille opklarende
spørgsmål. Der har ikke været yderligere spørgsmål/kommentarer fra opstalderne siden.
Privathestene er nu fordelt på de nye folde. Ønsker man en anden fold, er det Svend Aage,
der skal kontaktes.
Staldarbejde
Det vil blive muligt for opstalderne at tilkøbe “Luk hest ud i weekenden”, “Muge ud i
weekenden”. Det bliver en del af staldvagtordningen i weekender at udføre det. Et udvalg vil
præciserer hvilke tilkøb der skal være mulige og præsentere ordningen for opstalderne.
Springundervisning
Der har i efteråret været aflysninger af den private springundervisning ved en
udefrakommende ridelærer. Der skal kompenseres for aflyste/betalte timer. Der bliver samlet
op på antallet af aflysninger, og de berørte får refunderet ved at der bliver en gratis måned.
Halplan
Den opdaterede/gældende plan for faste aktiviteter i ridehallerne kan findes på
hjemmesiden.
Link til halplan på hjemmesiden

.
Elevskolen
Onsdage
Elevundervisning onsdage starter snart op. Nanna bliver fast underviser onsdage. Holdene
opstarter når pladserne er besatte.
Parter
Tica, Sir Daley, Stefan og Haffe (fra 1/3) har ikke nogen parter. Interesserede elever kan
henvende sig til Rebecca.
Fastelavn
Der planlægges stævne/opvisning med udklædning i februar.
Læskur til elevhestene
Vi har søgt Elro Fonden om tilskud til materialer til et læskur til elevhestene. Vi har fået
bevilliget 41.000 kr. Pengene skal være brugt inden for 1 år. Der skal bygges et læskur, så
elevhestene kan gå ude mere i vinterhalvåret. Heste skal have mulighed for at kunne gå i
læ, når de går ude døgnet rundt i vinterhalvåret (fra 1. nov til 1. marts). Til foråret bliver der
udmeldt nogle arbejdsdage hvor vi søger frivillige til at hjælpe med byggeriet. Pengene vi har
fået er udelukkende til materialer.

Næste bestyrelsesmøde
Mandag den 14. marts kl 19.00

https://stevnstrup-rideklub.dk/cms/HallPlanShow.aspx

