Dagsorden til bestyrelsesmøde på HIRK d. 08-03-2018 kl. 19 i rytterstuen

1 Mødedeltagere: Lisbeth, Karen, Anne, Anette, Kristina, Maria, Suzanne, Mia,
Susanne og Birgitte
Afbud fra: Marlene, Louise
Ordstyrer: Mia
Referent: Birgitte
2 Godkendelse af dagsorden: Godkendt
3 Godkendelse af referat fra 13-02-2018: Godkendt
4 Drift: (opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde). Der var en bekymring om
hvordan klubben skal forholde sig til at 3 bestyrelsesmedlemmer har nogle
vagttjanser som de modtager godtgørelse for. Der er pt ingen andre til at tage
vagterne. Vedtægterne siger, at ingen ansatte kan være en del af bestyrelsen.
Mia har kontaktet dansk rideforbund for at afklare vores situation. Men indtil
nu er der intet nyt fra rideforbundet. HIRKs advokat, rideforbundet og
Bluegarden har tidligere sagt at det er OK at man ved ekstra arbejde får nedsat
sin boksleje uden at dette tæller som en reel ansættelse. Rideforbund
anbefalede tidligere et tillæg til kontrakten.
Vi afventer at DRF vender tilbage og skal her så afgøre om der skal ændres i
forhold eller i vedtægterne, eller om alt er inden for de tilladte rammer.
Punktet kommer med på næste bestyrelsesmøde igen.
5 Drift (hænger sammen med punkt 4 og 6): Anette og dispensation om
opstaldningspris / supplement til Dan / hjælp fremadrettet. Punktet hænger
sammen med punkt 4 og skubbes ligeledes til vi ved hvad DRF siger.
6 Drift: Ny opstaldningskontrakt. Mia og Kristina stopper med hverdagsvagter
grundet tid. Privater skal måske deltage med flere opgaver fremadrettet.
7 Der er forslag til ny kontrakt:
+ 3 hverdags aftenvagter
+ afveje wrap

+ selv sørge for vand på den fold ens hest går på.
+ 2 gange årligt fjerne ukrudt
+ indgå i pasning og pleje af rideskoleheste ved behov
+ mulighed for tilkøb af ekstra wrap (8 kg pr pony, 12 kg pr hest)
+ ved standby råder rideskolen over boksen
+ ny pris pga. øget arbejdspres 2350 kr for pony og 2550 kr for hest
Det diskuteres om opgaverne skal spredes ud eller der fortsat skal være
mulighed for nedsat boksleje for nogen hvis man gerne vil.
Muligheden skal forelægges privatopstalderne. Det er op til dem og de vil
varetage ekstra opgaver alle eller dele dem ud. Det besluttes at bestyrelsen
siger ja til begge dele. Dvs. enten at det skrives i kontrakten at ALLE får ekstra
meget arbejde og prisen sættes ned – eller at der er andre der går ind og tager
de ekstra aftenvagter mod en nedsat boksleje, som det hidtil har været.
Privatopstaldergruppen melder tilbage hvad det ender med.

8 Anette har fundet en pulje som kan være mulig at ansøge penge fra og den bør
vi måske overveje inden 30/4.
Der diskuteres følgende forslag:
1) Ny bund – mindre kørsel.
2) Hegn til at opdele en af de store folde – bedre udnyttelse af græs.
3) Energibesparende industrivaskemaskine
4) Nye hårde hvidevarer – energibesparende
Susanne og Mia vil lave nogle ansøgninger

9 Ekstra ridehus?: Ansøgning om dispensation i lokalplan om opførelse af ekstra
ridehus. Det betyder ikke at vi skal beslutte om ridehus skal opføres eller
hvorledes det kan og skal finansieres, blot om vi skal søge teknikudvalget i
Roskilde kommune om dispensation i lokalplanen. Om vi vælger at benytte en
evt. dispensation er en anden sag.

Forvaltningen er kontaktet, bygge teknisk afdeling og landzone delen kontaktet.
Dispensation for ny hal hvor udebanen ligger. Kommunen er positiv. Der er
enighed i bestyrelsen om at søge dispensationen.

10 Nyt fra udvalg
a. Hestestatus:
1) Skal vi bruge 10-15.000 på boksafskærmning?
Mere holdbare plader mellem hestene så de ikke sparker så meget mod
hinanden. Stalden kan ikke helt holde til at de sparker til den. Det
besluttes at det skal gøres for at skabe mere ro i stalden.
2) Evt. ekstra privatboks, da hestestatistik viser at rideskolekapaciteten
er for stor i forhold til behov?
Hestemøde: Rideskole kapaciteten er under evaluering, det skal sikres
at alle heste går næsten lige mange timer pr. uge. Det diskuteres om
det pt er plads til at en ekstra privat hest kan komme ind i en ledig
boks? Der er enighed i bestyrelsen om at det er en god ide.
3) godkende at der laves en opdeling af en af de store græsfolde?
Det godkendes. Der søges penge til hegn, se punkt 7.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

11
12
13
14

Stalden: Intet nyt
Stævner: Intet nyt
Venteliste og holdstatus: Intet nyt
Undervisning: Intet nyt
Juniorudvalget: Intet nyt
Sponsorudvalget: Intet nyt
Parter: Intet nyt

Distrikt 3/DRF – noget nyt: Intet nyt
Kommende arrangementer: Intet nyt
Næste møde: 09-04-18 kl. 19
Evt.: Intet nyt

