
Mødereferat fra bestyrelsesmøde 

 
Mødeindkalder: Julie Busk   
Deltagere: Julie Busk, Marie-Louise Mikkelsen, Lonnie Langvad, Karina Olesen, Hanne Pehrson, Søren 
Schirmer og Rikke Eriksen   
Andre: - 
Afbud: - 

 

Møde dato: 25.05.2020 
Mødested: Hos Lonnie pga. Corona    
Møde leder: Julie Busk  
Referent: Rikke Eriksen  

 

Næste møde: 29.06.2020   

 

Opfølgning siden sidst: 
Der er udbudt erstatnings undervisning i form af tur til Djurslands horspark og tur rundtur til private 
stalde. Sponsorudvalget har sendt en artikel i Amtsavisen, om arrangementet og #aktivsammenhverforsig,  
Der er 34 tilmeldt Djursland horspark og 6 tilmeldt til rundturen til private stalden, 22 har ikke svaret 
på tilbuddet. 
 
Underviserne kan deltage i arrangementet med deres elever, på egen hest, på Djursland horspark for egen 
regning og uden løn.  
 
Bestyrelsen har besluttet af Seven og Tulle er overgået fra rekreation til pension. Begge er der 
lavet ejerskifte på. 
 
Der indhentes datoer til besøgstur til Tulle og Seven. Fx drop-in dato kl x, kl x eller kl x. 
 
Der er opkobling til vandslange ved spring- og opvarmningsbanen er lavet og klar til der kan vandes. 
 
Der forsøgs, at tilkoble vand til Cafe’ Foderrummet og lave gulvet i sekretariatet i pinsen. 
 
Tegning til nyt dommertårnet er under udarbejdelse. 
 
Undervisningsudvalget: 
Mandags-, Tirsdags- og torsdagsunderviserne forsætter som undervisere i klubben efter sommerferien. Vi 
kommer til at mangle en underviser til onsdag og vil derfor slå denne stilling op. Onsdagsunderviseren 
ønsker ikke at forsætte som underviser, men vil være vikar i tilfælde af sygdom mm. Pga. nye tiltag i 
elevskolen; kæphesteundervisning og rytterfitness om fredagen, har bestyrelsen valgt ikke at forlænge 
fredagsunderviserens kontrakt, men opfordret underviseren til at søge stillingen der slås op – på lige vilkår 
som alle andre.  
 



Bestyrelsen takker Signe Pretzmann og Monica Strømberg for det store engagement der er langt i 
undervisningen. Og ønsker dem held og lykke med deres nye udfordringer.  
Ligeledes takker bestyrelsen Steffi Christensen for at træde til som barselsvikar om tirsdagen.  
  
Bestyrelsen vil fremadrettet tilbyde faste undervisere at blive uddannet til træner 1 efter de har undervist 
kontinuerligt i et år. Og træner 2 efter 2 års kontinuerlig undervisning.  
Hvis ansættelsesforholdet opsiges inden:   Medarbejderen tilbagebetaler:  
1 mdr. efter uddannelsens færdiggørelse   12/12 af klubbens afholdte udgifter.  
2 mdr. efter uddannelsens færdiggørelse  11/12 af klubbens afholdte udgifter. 
3 mdr. efter uddannelsens færdiggørelse  10/12 af klubbens afholdte udgifter.  
4 mdr. efter uddannelsens færdiggørelse  9/12 af klubbens afholdte udgifter.  
5 mdr. efter uddannelsens færdiggørelse   8/12 af klubbens afholdte udgifter.  
6 mdr. efter uddannelsens færdiggørelse   7/12 af klubbens afholdte udgifter.  
7 mdr. efter uddannelsens færdiggørelse   6/12 af klubbens afholdte udgifter.  
8 mdr. efter uddannelsens færdiggørelse   5/12 af klubbens afholdte udgifter,  
9 mdr. efter uddannelsens færdiggørelse  4/12 af klubbens afholdte udgifter.  
10 mdr. efter uddannelsens færdiggørelse   3/12 af klubbens afholdte udgifter.  
11 mdr. efter uddannelsens færdiggørelse   2/12 af klubbens afholdte udgifter.  
12 mdr. efter uddannelsens færdiggørelse   1/12 af klubbens afholdte udgifter.  
 
Ang. mail fra elevmor vdr. mulighed for at købe en ekstra undervisningstime fra gang til gang. Ideen er 
god, men vi arbejder på at få fyldt holdene op. Hvis der er afbud, kommer det en elevhest tilgode  
med en fri time. Bestyrelsen sætter stor pris på medlemmernes forslag og vi vil have det med i 
baghovedet til fremtiden. Vi påskønner henvendelsen. 
 
Medlemsmøde den 21.06.2020. 
Dagsorden som sendes ud 2 uger før medlemsmødet den 21/6 og 10 dage før 
kan der komme indkommende punkter fra medlemmer. Der accepteres kun punkter i henhold til 
mødets emner som er den nye undervisningsreform, info om nye former for facililtetskort, hobby 
horse club samt elev- og privat undervisning. 
 
Facilitetskort: 
Bestyrelsen har besluttet: at udbyde månedskort og årskort, udover halvårs- og dagskort.  
Dagskort: 50 kr/gang,*  
Månedskort: 200kr/ mdr.,  
Halvårs kort 800 kr/halvår, 
Års kort: 1500kr/år. 
* Ved salg af hest kræves det at sælger/HARK medlemmet køber dagskort. Første gang kunden 
kommer, kan det betragtes som prøvetime. Kan ikke benyttes til undervisning.  
 
Part udvalget: 
Honey kontrakt forlænges ikke og hun sendes hjem efteraftale den 30.06.2020 med mange tak for lån til 
ejerne. Hun er en fantastisk størrelse og hun har et dejligt temperament, men har desværre haft for mange 
sygedage til hun er randtabel for elevskolen.  
 
Stævneudvalget: 
Vi har C-stævne i spring den 12.-14.06.2020 og håber at vi kan gennemføre det, hvis regeringen 
og DRF åbner op for stævner. 
 
 



Cafeteria udvalget: 
Der tages kontakt til fødevarestyrelsen ang. hvad der må sælges hvis der kommer stævne, ift. COVID19.  
Der købes ind så der er så lidt spild som muligt. 
 
Kasserer: 
Halvårsstatus er udfærdiget for perioden 1/11 2019 – 30/4 2020. 
Til trods for COVID19 har vi formået at opretholde den budgetterede indtægt både på kontingent, 
facilitetskort og undervisning. Dog kommer der nogle forskudte omkostninger i efteråret for at dække den 
tabte undervisning (Djurs Horsepark). 
Arrangements- og stævneindtægterne/omkostninger og de dertilhørende indtægter/omkostninger fra 
cafeteria er ikke gået som budgetteret, grundet COVID19. 
Lokaletilskud større end budgetteret grundet tilskud til døre, vinduer samt tagplader. 
Vi har endnu ikke en hovedsponsor på plads, hvilket ellers skulle have været faktureret i dette halvår. 
Vi lander 1. halvår med et driftsoverskud på kr. 8.980,79, før renter og afskrivninger mod budgetteret kr. 
70.012,50. 
 
Overordnet set er der ingen tvivl om at vi, ifht. budgetteret, mangler omsætning grundet COVID19 fra 
arrangementer, stævner og cafeteria, ca. kr. 150.000,00. 
Der er ikke søgt om hjælpepakker i forbindelse med COVID19, da der ikke har været nogle mulige for os.  
Bestyrelsen har dog ansøgt om penge fra Corona hjælpepuljen hos DIF/DGI kr. 140.471,00, netop til 
dækning af den mistede omsætning fra stævnerne. 
På de faste omkostninger (løn, administration, bygninger/anlæg og hestehold) har vi overordnet set haft en 
besparelse på kr. 18.024,25 ifht. budgetteret. 
 
Bestyrelsen er tilfreds, set i lyset af de tider vi har været igennem/går igennem samt det der er blevet 
udført og vedligeholdt i klubben siden regnskabsårets start d. 1/11 - 2019. 
Foreningens kapitalberedskab anses for tilstrækkeligt til dækning af foreningens fortsatte drift i det 
kommende halvår. 
 
Torsdag den 04.06.2020 tager 2 bestyrelsesmedlemmer samt den sponsorudvalgsansvarlige, et møde med 
et pengeinstitut ang. hovedsponsoratet. 
 
Sponsorudvalget: Inviteret til mødet for at gennemgå årshjul, men havde desværre ikke mulighed for at 
deltage. 
 
Evt. 
I forhold til håndtering af presse og alt offentligt omtale at klubben, skal fremadrettet kun gå 
igennem formand eller næstformand.  
 
Ad hoc – opsadlings udvalget sættes i bero, pga. presserende udbedringer af kloak.  
Part udvalget og sponsor udvalget sættes ligeledes i bero pr. 30.06.2020, Alt materiale og dokumenter fra 
udvalgene indleveres til bestyrelsen for forsvarlig opbevaring og til evt. senere brug. 
 
Åben uge i uge 33, som erstatning for åben hus, hvor der kan ses hvordan undervisningen forløber. 
 
Bestyrelsesmøder i 2. halvår: 
5. august kl: 16.00 
1. september kl: 17.00 
5. oktober kl: 17.00 (medbring budget for de forskellige udvalg) 
16. november kl: 17.00 



30. november kl: 17.00 
Senest den 22. november skal regnskabet sendes ud. 
Senest den 29, november skal indkommende forslag være inde. 
7. december kl: 17 Generalforsamling 


