Holmegårdens rideklub
Dagsorden for bestyrelsesmøde
Tidspunkt og sted: Onsdag d.19. februar 2014 kl.19.00 i rytterstuen
Afbud:
Indgående og udgående post

1 Økonomi og medlemmer
1.1 Medlemstal
Vores medlems tal er faldet meget siden sidste år, men trods vi har modtaget en del udmeldelser i
december og januar er antallet af udmeldte igennem året kun 64 mod sidste års 81. Vores tilgang på nye
medlemmer er faldet en del og derfor ender vi ud med 30 medlemmer mindre pr. 1 januar 2014.
I nedenstående tabel er status per. 8. februar 2014 vist sammenholdt med samme periode sidste år.
Medlemsstatus (8 februar 2014)

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

1. januar
2013

1. januar
2014*

Afvigelse

144
83

115
82

(29)
(1)

227
11

197
12

(30)
(+1)
(29)

238

209

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

60.5%
63.4%

55,0%
58,4%

Medlemmer bosiddende i Allerød kommune (kun aktive)

45.8%

43,5%

Faldet af medlemmer kan betyder at vi får lavere kontingent indtægter i 2014, medmindre vi kan hverve
mange nye medlemmer. Da vores lokale tilskuddet regnes bagudrettet og der i 2013 var mange over 25 år
samt passive medlemmer der meldte sig ud, er dette tilskud stort set det samme som sidste år.
Vores andel af medlemmer bosat i Allerød kommune er desværre faldet yderligere i år - til 43.5%, 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 langt under de 50%. For at være på den sikre side skal
der igen i 2014 udarbejdes en dispensations ansøgning.

Det planlægges en række hverve aktiviteter. Det laves i samarbejde med ride klubben og rideskolen.

1.2 Økonomi og budget 2013
Regnskabet for 2013 og budget (udkast) for 2014 gennemgås og godkendes af den øvrige bestyrelse.
(Budgetforslag 2014 er vedhæftet indkaldelsen til bestyrelsesmødet)
Regnskab gennemgået uden kommentarer. Budgettet som fremlægges på generalforsamling blev
gennemgået med mindre justeringer.

1.3 Årsberetning
Årsberetning gennemgås og godkendes af den øvrige bestyrelse (fremsendes pr. mail til den øvrige
bestyrelse senest d. 17/2).
Årsberetning fremlagt og mindre korrektioner fremlagt.

2 Meddelelser fra udvalg
2.1 Stævne udvalg:
Stævneudvalget har haft møde og har fastlagt datoer for forårs/sommerstævner 2014. Dressur d.31maj og
d.1juni, spring d. 14juni.
Efterårs stævner – spring 14 september – dressur 30/31 august.

2.2 Andre udvalg og aktiviteter
Kursurs med Jannie Nichum af holdes d. 22/2. Derudover er Signe Henningensen i samarbejde med Bub og
Poul, ved at lave et kursus hos Leif Sørensen for alle private ponyrytter, således de kan føle større tryghed
ved at færdes i den store ridehal. Ryttermærke 1 starter op 17/2 og der er en flot tilmelding på 16
medlemmer.

3 Fysiske rammer
Status på bunden i ridehuset, har det hjulpet den bliver havret senere, således den ikke bliver så hård om
aftenen?
Bunden justeres i næste uge med grus. Bundens hårdhed er blevet lidt bedre

4 Eventuelt
Diskussion om facebook. Bestyrelsen anmoder opretter om at overtage administrator rettighederheder.

Næste møde – aftales efter general forsamling

