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Referat 
Mødeleder:  

Referent: Lone 

Dato:  

 

Tilstedeværende:  

Anja,Maja,Naja,thomas,Jacob,Juliane,Lone 

 

Fraværende:  

 

 

 

Dagsordenspunkt:  Konklusion:  Ansvarlig:  Deadline:  

Gennemgang (evt. godkendelse) 

af referat fra sidste møde, da der 

var punkter som ikke endeligt 

blev vedtaget. 

 

 

 

Status på økonomi i klubben 

 

 

 

 

 

 

Gennemgang af økonomi på 

samtlige store faste udgifter 

HESTENE: - Foder, strøelse, 

smed og dyrlæge (forsikringer?) 

– Leverandør og sponsoraftaler 

(obs. Sponsor brev og kontrakt) 

Tanker om indkøb i fremtiden.. 

DRIFT:  - 

Boksleje, leje af arealer, energi 

forbrug, lønninger  

Ved ansættelsen af Maja, har vi en daglig leder af rideskolen, hun har det daglige 

ansvar for rideskolehestene. På den baggrund har bestyrelsen besluttet at alt 

undervisning på rideskolehestene, skal varetages af rideskolens undervisere. Det 

gælder også parterne. Dette gælder fra d. 1/1-23. 

 

 

 

Der står 120.000, det forventede underskud er på mellem 20.000-40.000 kr. Vi skal 

genforhandle prisen på el, vand, husleje. Vi laver et specifikt møde med Kaspar og 

Mette omkring genforhandlingen. Vi har et forslag til fordelingsnøgle på morgen og 

aftenfodring. Hvis SRC morgenfodrer hele den gamle stald, så fodrer RIH aften på 

hverdagene. I weekenderne skal vi finde en løsning med Mette og Kaspar. 

 

Aftalen med smeden til rideskolehestene, skal undersøges nærmere. Maja har 

besluttet at rideskolehestene ikke behøver bagsko. Kan det gøre noget regningen? 

 

 

 

 

 Naja og Thomas vil gerne hjælpe med at skaffe flere sponsorater. Lone sender den 

rigtige kontrakt Naja og Thomas. Thomas og Naja taler med Ilse. Mødes lørdag 3/12. 

 

Marts kommer der svar på fondsansøgningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mette og 

Kaspar 

finder ud 

om de kan 
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Heste og ponyer - Køb 

og salg? 

 

Fremlæggelse af ideer tilsendt pr. 

mail  

- Løsdrifts mulighed 

- Hæv priserne på 

rideskolehold 

- Undervisning flere 

gange ugentligt  

- Sammenlæg nogle 

hold og udbyd flere 

- Indlæg tid til før og 

efter ridning som teori og en del 

af undervisningen. 

- Styrk sammenholdet 

og klubaftenerne (køb af 

mad/slik, drikkelse og 

merchandise)  

 

Fastholdelse af nuværende 

undervisere 

 

Tjanser- planlægning og økonomi  

 

Juleparter 

Alle dem der benytter ridehusene, der kommer udefra, skal betale når de bruger 

bruger ridehusene. Vi vil skærpe at folk får betalt. 

 

Vi vil desuden kraftigt opfordre nye pensionærer til at melde sig ind i klubben. Det er 

en betingelse for at være på stedet, at man er medlem af RIH. Naja og Maja følger op 

på medlemskaberne.  

 

Vi har besluttet at Admiral skal have fred. 

 

I forbindelse med vores økonomigennemsyn er vores priser på rideskolehold og 

parter er under gennemsnittet. Der er sket en generel prisstigning på foder, vand,el 

m.m. vi mener at vi har fået et højere undervisningsniveau,( vi er danmarks eneste 

rideskole der underviser rideskoleelever med en exam berider) bedre baner m.m. 

Desuden er der kommet forslag fra flere medlemmer, at vi bør hæve prisen. På den 

baggrund mener vi at det er tid til at hæve priserne. Vi arbejder på en ny partsaftale. 

Lone deler dokument fra Søborggård, hvordan de har parter. Vi ligger os op ad de 

priser der i vores område. 

 

Mht. til tjanserne skal vi nærmere på deres ansættelser. Naja tager kontakt til Jan. 

 

Løsdriftstald skydes til næste møde. 

 

 

 

 

 

Anja og Jacob hænger seddel om juleparter på opslagstavlen. Fra d. 23/12 til d. 2/1. 

 

 

Bestyrelsen vil være med på alle staldmøder og fortælle om vores arbejde. 

bruges 

udenfor. 

 
 


