Holmegårdens rideklub
Dagsorden for bestyrelsesmøde
Tidspunkt og sted: Tirsdag d.22. januar 2013 kl.18.30 i skolestuen
Afbud: Malene. Ekstra deltagere: Pernille Toxværd
Referende del skrevet med kursiv (Ann Katrine)
Indgående og udgående post
Indbydelse til ungdomsfondens prisuddeling i Allerød kommune.
Ingen finder det interessant at deltage.

1 Økonomi og medlemmer
1.1 Ny hjemmeside og nyt betalingssystem
Den nye hjemmeside blevet officielt lanceret fredag d.11. januar. Lars og Ann Katrine arbejder stadigvæk
med layout og indhold. Nogen der vil hjælpe med at reviewe indhold og layout? Ingen meldte sig.
Instrukser vedrørende oprettelse af medlemsprofiler og betaling online:
1

Testgruppen (nye medlemmer 2012) modtog mail eller brev onsdag d.9 eller fredag d. 10. januar med
instruks til hvordan de skulle oprette medlemsprofil og betale deres 2013 kontingent. Status pr. 20.
januar er at 22 ud af 50 medlemmer har betalt deres kontingent. Ann Katrine har haft kontakt med 3
medlemmer som har haft spørgsmål. Kontingent betalingen for disse er på vej. Vi skal have fulgt op på
resten. Nogen frivillige til at hjælpe med dette? Ann Katrine

2

De resterende medlemmer, cirka 190 medlemmer, modtog instrukser pr. mail eller brev søndag d.20.
januar eller mandag d.21. januar. Registreringsvinduet for disse medlemmer er til og med d.30. januar,
da det så passer med medlemstal indberetningen til Dansk rideforbund og Dansk Idrætsforening. Der er
udsendt fire typer instrukser: (1) Oprettelse af profil og indbetaling af 1 kr (registering af kort
oplysninger til næste års trækning), (2) Oprettelse af profil og betaling af 2013 kontingent (rykker for
PBS opkrævningerne), (3) Oprettelse af profil og betaling af 2013 (2012 medlem som vi "fandt" i stævne
bogføringen, men ikke i medlemsregistreret) og (4) Oprettelse af profil og kontingent 2013 for nye
medlemmer

Medlemmer kan yderligere tilmelde sig og betale for arrangementer online hvilke forventeligt vil spare os
for meget administration.

1.2 Medlemstal
I december og januar modtager klubben mange udmeldelser. Vi har modtaget 81 udmeldelser indtil videre,
men forventer flere som følge af de udsendte instrukser (mange medlemmer opdager ikke at de stadigvæk
er medlemmer hvis betalingen automatisk går via PBS). I nedenstående tabel er status per. 21. januar 2013
vist sammenholdt med samme periode sidste år.
Medlemsstatus (21 januar 2013)
1. januar
2013 *

1. januar
2012

Afvigelse

144
83

151
94

(7)
(11)

227

245

(18)

11

22

(11)

238

267

(29)

Andel af medlemmer under 25 år
Andel af aktive medlemmer under 25 år

60,5%
63,4%

56,6%
61,6%

Medlemmer bosiddende i Allerød kommune (kun aktive)

45,8%

46,1%

Antal
Aktive medlemmer
0-25
Over 25 år
Total aktive
Passive
Total medlemmer

Faldet i medlemmer kan betyde lidt lavere kontingent indtægter i 2013 medmindre der kommer mange nye
medlemmer (afhænger dog også af fordelingen af kontingent typer). På den positive side har flere passive
medlemmer og medlemmer over 25 år meldt sig ud som påvirker vores lokale tilskud positivt i 2014.
Medlemmer over 25 år trækker nemlig "ned" i denne beregning, men da lokale tilskud afregnes
bagudrettet vil dette først have effekt i 2014. Vores andel af medlemmer bosat i Allerød kommune er
desværre faldet yderligere i år - til 45.8%- som ikke er så godt i forhold til modtagelse af aktivitetstilskud.
Sidste år fik alle klubberne aktivitetstilskud trods at flere klubbers medlemsandel i Allerød borgere var
under de 50%. For at være på den sikre side bør vi udarbejde dispensations ansøgning igen i år samt
udarbejde to budgetter for 2013.

1.3 Økonomi og budget 2013
Rikke gennemgår 2012 regnskab og budget 2013 (i udkast).
Gennemgang af 2012 regnskabet, som viste underskud på ca. 25.000 kr. (efter korrektion af modtagelse af
ridehuskort indtægt for 4 kvartal efter 31. december 2012, registreret som et tilgodehavende). Primære
afvigelser skyldes de næste 20.000 kr. for flis til springbanen, som der ikke var budgetteret med samt køb af
ny stævne pc (ca. 5.000 kr) og nyt lydanlæg (5.000 kr) (Ulla's gamle pc som vi har brugt kunne ikke mere og
lydanlæget gik et par uger før stævne efterårsæsonen). 2013 budgettet var ikke udarbejdet. Ann Katrine og
Rikke skal have en gennemgang mere af regnskabet 2012 samt udarbejde de to budgetforslag 2013.

1.4 Feedback på spring spørgeskema
Ann Katrine har indsamlet spørgeskemaerne som skal behandles ved mødet.

Pernille Toxværd havde tidligere udtrykt at hun gerne ville sammentælle svarene. Det blev ikke gjort før
bestyrelsesmødet grundet en ikke fungerende email adresse. Pernille fik spørgeskemaerne med hjem og
meddeler resultatet til bestyrelsen pr. mail hvorefter der skal tages stilling.

1.5 Opgaver før generalforsamlingen
Der er en del opgaver der skal løses inden generalforsamlingen onsdag d.27. februar 2013 kl.19.30. Se
vedhæftede opdaterede opgave oversigt.
Lars meldte sig på et par opgaver. Rikke og Ann Katrine har kalenderen fuld af HGR opgaver frem til
generalforsamlingen.

2 Meddelelser fra udvalg
2.1 Stævne udvalg:
Stævne udvalgsmøde skal afholdes i uge 6 hvor stævne opgaver og stævne system vil blive gennemgået.
Ulla melder endelig dato ud. Der skal vælges en formand for det nye stævneudvalg og en der skal være
ansvarlig på selve stævnedagen/ ene.
Stævneudvalgsmøde er skemalagt til mandag d.4. februar kl.19.30, hvor Ulla vil gennemgå stævneopgaver,
hvornår de skal udføres samt om nogen opgaver skal udføres af samme person (for at der ikke sker fejl).
Der er foreslået vintertræningsstævne i 2013. Ann Katrine forslår at stævne mødet afholdes og der med
udgangspunkt i dette og udvalgets engagement vurderes om det kan lade sig gøre at arrangere dette ekstra
stævne.
Enighed om at se stævneudvalgets engagement inden vi kan overveje at afholde vintertræningsstævner.

2.2 Juniorudvalg.
Helle har foreslået fastelavns arrangement med små spring klasser. Hvem kan hjælpe med at koordinere?
Ingen har meldt sig fra bestyrelsen. Ann Katrine kan ikke afse tid til at hjælpe, hvorfor tilbagemelding til
Helle er at hun gerne må afholde, men at det skal være med egne rideskole hjælpere.

2.3 Andre udvalg og aktiviteter
Ann Katrine har kontaktet arrangør af førstehjælps kursus, men har ikke fået tilbagemelding.
Dette kan arrangeres lidt senere på året. Kurset er gratis.
Der er inviteret til "Tag-en-ret-med" aften tirsdag d.29. januar kl.18.30 i rytterstuen. Arrangement skal også
lægges på hjemmesiden.

Gitte Mølgaard står for det praktiske og har hængt opslag op i staldene.
Andre arrangementer? Forslagene fra klubaften ligger på hjemmesiden og planen er at sende nyhedsbrev
ud med generalforsamlings indkaldelse og denne arrangements liste.

3 Fysiske rammer
Bane udvalg: Hvad er status på næste lag grus samt efterfølgende flis i ridehuset?
Leif mener stadigvæk ikke at tiden er kommet til ekstra lag grus. Det skal der følges op på.

4 Eventuelt
Næste møde
Regnskab underskrives af bestyrelsen mandag d.25. februar 2013 kl.18.30. Der er aftales næste
bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen onsdag d.27. februar hvor der vælges ny formand og ny
suppleant.

