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Økonomi og medlemmer

1.1 Regnskab 2011 og budget 2012
Helle og Ann Katrine er i gang med at lukke bogføringen 2011 og det ikke reviderede regnskab medbringes ved næste bestyrelsesmøde. 2012 budgettet er
udarbejdet i udkast og bliver endelige opdateret efter realiseret 2011 tal samt
status på antal af medlemmer. Budget 2012 forventes at blive vedlagt til næste
bestyrelsesmøde. Helle gennemgik den foreløbige 2011 bogføring som ikke gav
anledning til større bekymring, da klubben er næsten på det budgetterede niveau.
Forslag til generalforsamling: onsdag d.22. februar 2012 kl.19.30 i rytterstuen.
Forslag til dirigent: Ulla Joranger og sekretær: Karin Schelde. Ann Katrine kontakter dem snarest.
Hvilke medlemmer/suppleanter er på valg og hvilke ønsker ikke at forsætte i
bestyrelsen? Helle er på valg i år og ønsker ikke at forsætte. Ulla Skands kontakte for at høre om hun forsætter i 2012.
Forslag til ny kassér? Bestyrelsen har enkelte forslag og personerne kontaktes
snarest.
2.1 Undervisningsplanen vinter 2011/2012
Modtaget klage vedrørende Line's headset undervisning på en onsdag hvor
Leif havde undervisning. Headset undervisning er ok, men ikke hvis man i
princippet er 3. underviser.
Administration af de eksterne en-dags ridehuskort. Ridecenteret vil forsæt
gerne fortage ridehus kort opkrævning af de eksterne en-dags ridehuskort.
3.1 Medlemmer
Der er modtaget 12 udmeldinger efter modtagelse af 2012 kontingent opkrævning, hvilket er lavt i forhold til tidligere år på cirka 70 udmeldelser. Der kan
forventes lidt flere udmeldelser i løbet af januar. Medlemsregistreringen per 31.
december 2011 skal afleveres til DRF. Ann Katrine genberegner forventet med-

\\dkcphfsr01.dk.kworld.kpmg.com\users$\Region Oest\amoelgaard\Privat\HGR\referat10012012.doc

.

2/4
lems kontingenter på baggrund af det opdateret antal medlemmer og dette vil
blive reflekteret i budgettet 2012.
3.2 Championatsystem
Kort gennemgang af championat systemet fra sidste gang da der kun være tre til
stede fra bestyrelsen.:
•

Skal være 2 i kategorien for at det kan kåres en championatsvinder
/sammenlægning af kategorier? Bestyrelsen besluttede i stedet for at honorer forskelligt alt efter hvor mange point rytterne har opnået. Alle championatsvindere modtager staldplaketter, mens det er bestyrelsens beslutning
om vinderne modtaget en ekstra præmie og størrelsen af denne.

•

For at være pointgivende skal rytteren have startet for HGR og det skal være registeret på resultatlisten. Bør ikke påvirke vores ryttere særlig meget
medmindre medlemmet har dobbelt medlemskab. Vedtaget, ikke nogen ændring fra tidligere.

•

Klubmesterskabsregler. Besluttet at vi beholder nuværende klubmesterskabsregler om at deltagerne for at være startberettiget i mesterskabet skal
have startet for HGR de steder hvor det er muligt. Der kan gives enkelte dispensationer. Se hjemmesiden for de opdaterede championatsregler og
klubmesterskabsregler.

•

Små justeringer i championatspoint systemet som blev vedtaget ved sidste
møde. Det vil være reflekteret i championatspointsystemet.

Indkøb af 2011 præmier til championatsvinderne. Championatslistens vindere
og point vurderes og præmier og staldplaketter indkøbes.
Gravering af pokaler? Charlotte Paulin forhøre sig ved Ulla Joranger om pokalerne og eventuel gravering af disse.
Opsætning af staldblanketter i rytterstuen? Charlotte Paulin forhøre sig ved
Ulla Joranger om disse.

2

Meddelelser fra udvalg

Stævneudvalg: ingen nyheder

2.2 Juniorudvalg.
Status ryttermærke undervisning: Merete har meldt sig klar til undervisning i
ridemærke 1 med start d.14. februar. Undervisningen skal foregå tirsdag kl.1618 i rytterstuen. Merete udarbejder opslag. Ann Katrine sætter på hjemmesiden,
printer og udleverer til rideskolen.
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Der forventes junior tilskud på cirka 65.000 kr. som skal fordeles og prioriteres
på forskellig junior aktiviteter. Ann Katrine afholder møde med Povl og Helle
for at diskutere årets rideskole aktiviteter, budget per aktivitet osv.
Ny kontering for junior aktiviteter da vi tidligere har indberettet netto tallet
(indtægter fratrukket omkostninger), men vi har ved mødet ved kommunen i
2011 fået oplyst at det kun er omkostningerne der skal indberettes. Det gør det
væsentlig nemmere at bruge aktivitets tilskuddet og reducer risikoen for ikke at
få brugt pengene og herved skulle betale tilskuddet tilbage.
2.3 Andre udvalg og aktiviteter

Dressur kursus ved Lisbeth Sejerskilde lørdag d.7. januar 2012 afholdt med 9
deltagere. Positiv tilbagemelding fra deltagerne. Mulighed for at arrangere kursus med hende igen i efteråret hvis der er interesse for det.
Arrangering af dressurkursus ved Birgitte Byrialsen, programridnings og
springkursus. Diskuteres og planlægges senere på året.

3

Fysiske rammer

Vedligeholdelse af det store ridehus:
Status på bundforhold i ridehuset. Vurderes til pt. er være ok. Bundforholdene
forsættes med at blive observeret.

Anlæggelse af sti
Status på projektet. Povl har ikke fået en tilbagemelding fra Allerød kommune.
Ann Katrine prøver at kontakte kommunen for at høre om der er noget
fremskridt og eventuelt timing på projektet. Hvis ikke sti projektet bliver
gennemført skal vi prøve at udbedre stien til skoven. Det kan dog give
problemer da klubben sal have lov at jordlod ejerne til at udbedre/ lægge sand
eller grus på stien.
Travbanen
Status på bundforhold. Det er blevet en smule bedre, men problemet er ikke
løst.

Årlig vedligeholdelsesplan. Udskydes til næste møde når der er overblik over
2012 økonomien.
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Eventuelt

Gentaget forspørgelse om springfritime: start kl.20.45 i stedet for kl.21.00?.
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ningstiden kl.20.30-21.00 i de sidste 6 uger (Ann Katrine's observation). Vi
havde desværre ikke tjekket undervisningsplanen og Dulle underviste på denne
tid ugen efter. Derfor kan springfritimen ikke starte før kl.21.
Povl forespurgte om at køkken kunne blive lavet om til klubværelse, det vil sige
at klubben ikke kan benytte lokalet. Det blev kort diskuteret. Ann Katrine tjekker klubbens lejeaftale af faciliteterne og dette tages op på et senere tidspunkt.

Næste møde
Dato for næste møde. Tirsdag d.31. januar kl.18.30 i skolestuen.
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