BESTYRELSESMØDE – 10 FEB 2022
Sted:
Klokkeslæt:

Rytterstuen
1930 – 2155

Deltagere:

Mikael, Berit, Anne, Tina, Niels, Lene, Johanne, Michael og

Jakob.
Afbud:

Michelle

Næste møde:

07 APR 2022

Referent:

Jakob

a.

DAGSORDEN

REFERAT

Velkomst v/Mikael
Godkendelse af referat fra sidste
møde

Intet at bemærke.

Punkter fra forretningsudvalget
Overordnet status på HOSK
Generelt set kører det derudad. Der er fuld
gang i stalden og fuld gang på holdene. Det
v/Mikael
kører rigtig godt i forhold til sponsorer og nye
skilte, ligesom der igen bliver afholdt stævner.
Formand Mikael oplyste, at der var en rigtig
god stemning herude.

b.

Ultimo februar bliver der afholdt
udviklingsforum sammen med Holstebro
kommune og de andre rideskoler i området.
Holstebro kommune kommer og besigtiger
rideskolen i forbindelse med, at Holstebro
kommune udbetaler tilskud til rideskolen.
Udviklingsforummet skal desuden bruges til at
indgå i dialog med kommunen omkring projekt
”udendørs bane.”
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Økonomi v/Michelle

Michelle var ikke til stede til mødet, men Mikael
oplyste, at han havde talt med hende. Mikael
forklarede, at der trods en højere omsætning
har været flere omkostninger i 2021 end i
2020. I alt ender vi nok på et årsunderskud på
omkring 100000 kroner.
Der er brugt 20000 kroner mere på smed i
2021 end i 2020. Dette blev begrundet med, at
vi dels har flere heste, som har fået sko på
samt, at priserne er steget.
I forhold til det samlede regnskab har den
tidligere nævnte egenbetaling på omkring
60000 kroner også noget at sige i forhold til det
samlede underskud.
Der er lavet lidt prisstigninger, som der vil
komme forslag til i forbindelse med
generalforsamlingen.

c.

Såfremt regnskabsåret 2022 bliver som
forventet, vil det endelige resultat for 2022
være tilfredsstillende.
Der satses desuden på, at 2022 bliver et fuldt
stævneår, hvilket også kan hjælpe på
årsresultatet for 2022.
Stævnet i weekenden gav et overskud på
omkring 3000 kroner. Der var ikke så mange
starter som forventet. I forhold til de få starter
blev bestyrelsen orienteret om, at der ligeledes
blev konstateret lav tilslutning til andre stævner
i landet.
Der var enighed hele bestyrelsen om , at
HOSK fastholder ambitionen om at være
Vestjyllands førende ridecenter, hvorfor der
naturligvis også skal afholdes stævner for at
opnå dette mål.

Side 2 af 9

d.

Øvrigt fra Forretningsudvalget
Specialridning v/Mikael

Holstebro kommune har kontaktet Mikael, og
det er aftalt, at der kommer to forløb af tre
måneders varighed, hvor de kommer en gang i
ugen og låner 4 heste pr. Gang. Mia
underviser af en times varighed.

Generalforsamling 2022 v/Mikael

Følgende bestyrelsesmedlemmer genopstiller:
Mikael, Michael og Michelle.
Følgende bestyrelsesmedlemmer genopstiller
ikke:
Jakob, Tina og Berit.
Der var enighed om, at der skulle kigges på
emner som erstatninger for de
bestyrelsesmedlemmer, der træder ud af
bestyrelsen.
Mikael oplyste, at indkaldelsen var sendt ud.
Vedrørende vedtægter var der under punkt 4
et forslag til ændringer omkring paragraf 11 og
paragraf 13. Derudover var der forslag til
ændring af punkt 8.
Mikael oplyste, at der i forretningsudvalget har
været tale om indførelse af kontingenter.
(bilag 1) Der var herunder tale om et generelt
kontingent for at anvende HOSK på 125 kroner
i kvartalet. Beløbet er det samme uanset, om
man er privatopstalder eller elevholdsrytter.
Der har desuden var tale om at indføre et
stævnekontingent på 125 kroner i kvartalet
samt et kontingent på 100 kroner om året for
passive medlemmer. Mikael forklarede, at
kontingentet ikke medførte en stigning i den
samlede pris for elevholdsrytterne.
For private opstaldere ville det ligeledes
medføre en besparelse, idet disse ryttere plejer
at betale 175 kroner i kvartalet.
Det nuværende administrationsgebyr bliver
ikke ændret.
Mikael forklarede, at vi på HOSK har de
samme indtægter og udgifter, vil vi fremover
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være tættere på et rent nul måske med et lille
plus i det samlede resultat.
I og med at der er tale om kontingent, skal
dette besluttes på generalforsamlingen. Mikael
oplyste desuden, at det også være lettere i
forhold til støtten fra Holstebro kommune,
såfremt vi vælger løsningen med et generelt
kontingent, hvor der betales 500 kroner om
året.
Såfremt ovennævnte kontingentløsning
besluttes, skal det drøftes, om
kontingentløsningen er med start fra primo juli
2022 eller fra primo januar 2023. Dette vil der
blive taget nærmere stilling til.
Status fra Daglig Leder
v/Johanne

e.

Antonio opfører sig ikke pænt på staldgangen,
hvorfor den skal have mundkurv på for at sikre,
at den ikke bider.
Antonio fungerer fint med halvparten i
ridehallen, ligesom enkelte ryttere samt
personalet heller ikke har problemer med
Antonio.
Det blev diskuteret, om Antonio måske havde
det svært med så mange forskellige ryttere.
I og med at Antonio udviser lidt problematisk
opførsel på ridegangen blev det besluttet, at
der ville blive kigget nærmere på hesten i en
periode fra nu og frem til sommerferien med en
drøftelse til påske. I denne periode vil der være
ekstra fokus på hestens opførsel. Flere
bestyrelsesmedlemmer var enige om, at der er
tale om en dejlig hest. I hele perioden kigges
der på, om hestens problematiske opførsel
udvikler sig i negativ retning samt, om det viser
sig at være i forbindelse med specielle
episoder, at hesten udviser problematisk
adfærd. Det blev besluttet, at det, såfremt der
kun var enkelte, der tog sig af Antonio i
perioden, ville være lettere at identificere
eventuelle problemer. Johanne gentog, at
halvparten ikke oplever problemer med
Antonio. Halvparten ville blive kontaktet for at
høre, hvordan de håndterer hesten for at lære
af halvparten.
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Derudover har HOSK Ralle på prøve og kan
lånes med forbehold. Hesten er 22 år og
supersød og vil blive prøvet i uge 7. Hesten vil
dog aldrig kunne komme til at erstatte Simba
som fuld erstatning. Der var enighed om, at
Simba mangler på elevskolen.
Johanne oplyste, at der desuden kigges på en
2er pony, som muligt kan bruges som
erstatning for Simba.
f.

Punkter til drøftelse
Sikkerhed i gul stald i travle
perioder v/Michelle

Halvpartsplan for sommerferie
v/Mikael

Michelle var ikke til mødet, hvorfor punktet
drøftes senere. Mikael oplyste, at det muligt
drejede sig om heste på staldgangen.
Bestyrelsen henviser til, at man i gul stald
sadler op i boksen i stedet for på staldgangen,
hvor elevhestene tager meget plads. Som
udgangspunkt skal elevholdsrytterne dog fylde
op i elevstalden først, inden gul stald tages i
brug.
Halvparterne har efterspurgt muligheden for at
få deres halvpartshest lidt mere i
sommerferien. Ifølge Johanne handler det om,
at halvparterne gerne vil stå mere med hesten
på staldgangen. Det var derfor ikke en
forespørgsel i forhold til at kunne ride mere i
sommerferien.
Johanne oplyste til ovennævnte, at hestene
mentalt har brug for deres sommerferie.
Sidste sommer var halvparterne desuden
orienteret om, at de ikke måtte gå ud på folden
uden opsyn.
Den 24. juni er sidste undervisningsdag.
Skolerne starter igen efter sommerferien den
8. august.
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Genoptræning for elevhestene begynder i uge
30 med fuld opstart på elevholdene i uge 31.
Ovennævnte skal også passe ind i personalets
ferieplaner.
Der var enighed om, at der skal kigges efter
vikar i de uger, hvor personalet holder ferie.
Rytterlejr foreslås fra den 25. juni og nogle
dage frem.
Herpes-beredskab v/Niels

Niels fremlagde en såkaldt indførelse af et
herpes-beredskab, hvor der indkøbes seler og
en pakke. Der tales indkøb af 3 stk. ko seler til
9000 kroner samt indkøb af 5 termometre.
Derudover var der forslag til, at det blev
udfærdiget en drejebog/beredskabsplan til,
hvad der skal sættes i værk fra dag et, såfremt
der konstateres feber blandt hestene.
Såfremt der skulle indkøbes seler, ville disse
blive hængt op i nogle bjælker.
Mikael oplyste, at han ville tage
problematikken med i forbindelse med det
udviklingsforum, som han skulle deltage i.
Johanne oplyste, at hun er modstander af
seler. Johanne har talt med en, som
erfaringsmæssigt oplyser, at det stort set kun
er hopper, der bliver ramt af herpes. Johanne
kunne oplyse, at det er omkring 10 procent af
en besætning, der går til i forbindelse med et
udbrud af herpes.
Johanne oplyste, at der heller ikke havde
været problemer med at skaffe seler på de
andre rideskoler, hvor der var konstateret
herpes.
Der var enighed i bestyrelsen om, at der ville
blive arbejdet videre med planen om
udfærdigelse af en beredskabsplan.
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Ekstra bokse v/Niels og Michael

Niels redegjorde for, at behovet for ekstra
bokse kun opstår momentvis i
vintermånederne. For at ekstra bokse skal
kunne forrentes, skal perioden kunne køre i
omkring 20 år.

Ryttere ude fra v/Niels

Niels mindede om, at vi alle skal huske at
behandle ryttere udefra lige så godt som
opstaldere på HOSK.

Status fra SI
v/Niels

Økonomisk ser det fornuftigt ud i SI.
Regnskabet er sendt til revisor. Regnskabet
viser et resultat på 100000 kroner mindre end
sidste år. Niels oplyste, at traktoren kører fint
og snart er betalt. I slutningen af denne måned
er restbeløbet desuden betalt på minilæsseren.
Vedrørende generalforsamling i SI oplyste
Niels, at Marie gerne vil fortsætte som
kasserer. Michael Hansen fortsætter også,
ligesom Niels også genopstiller.

g.

Niels har derudover haft besøg af en
forsikringsmand fra Almindelig Brand, som
skulle give et tilbud på røgalarmer. Da
forsikringsmanden fik at vide, hvem HOSK har
nu (Tryg) samt, at vi har en 5 års aftale, var
det ikke længere aktuelt i forhold til
tilbudsafgivelse.

Status fra HOSK Venner
v/Anne

h.

Anne oplyste, at der nu er åbent igen om
onsdagen. Inger er tilbage, hvilket Vennerne er
meget glade for. Det har været succesfuldt
med åbningen om onsdagen.
I forbindelse med det nyligt afholdte stævne
kom der omkring 6500 kroner i kassen. Det er
dog vanskeligt at opgøre den præcise gevinst,
idet varelageret er indkøbt for lang tid siden,
ligesom noget bliver smidt ud. Hjælpermad til
stævnet fungerede også fint. Vennerne betaler
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hjælpermad og sommermad og vil gerne, at
stævneudvalget står for at fordele billetterne til
de personer, der har hjulpet.
Derudover er der kigget på vedtægterne, som
også blev lavet om sidste år. Antallet af
bestyrelsesmedlemmer er sat ned til nu at
skulle være fra 3-5 medlemmer.
Der var spørgsmål til, om regnskabet fra
Vennerne skal forbi en revisor, eller om det er
nok, at bestyrelsen godkender dette? Der var
enighed om, at regnskabet for Vennerne
fortsat udarbejdes af kassereren.
Indkaldelsen til generalforsamling i Vennerne
var desuden klar.
Det blev aftalt, at indkaldelsen ville blive sendt
til Mikael, som så ville foranledige at sende
indkaldelsen ud som opslag på hjemmesiden.
Anne oplyste om, at der blandt Vennerne var
drøftet, hvad Vennernes penge skal gå til.
Holdningen blandt Vennerne er, at man helst
ikke vil tage af pengene, da man gerne vil have
penge til eksempelvis udskiftning af
gulvtæpper eller udskiftning af andet i
rytterstuen.
Anne oplyste, at man, såfremt man har ønsker,
må komme til Vennerne med ønsket. Der vil så
blive taget stilling til, om Vennerne vil støtte
eller ej. Der var ikke stemning for, at der bare
skulle overføres et fast beløb uanset hvad.
Der fremkom et ønske om, at der ville blive
genetableret varmt vand på toiletterne. Til
dette blev muligheden for at opsætte
varmtvandsbeholdere drøftet.
Anne oplyste, at der var styr på, hvem der
træder ud fra bestyrelsen samt, hvem der
kommer ind. Indtil videre var der 4 personer,
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som gerne ville være den nye bestyrelse i
Vennerne.
Anne oplyste slutteligt, at det var vigtigt, at
Vennerne blev nævnt i forbindelse med støtte
således, at gøres klart for alle, når pengene
kommer fra Vennerne. Dette for at synliggøre
Vennerne.
i.

Status fra udvalg
Sponsorudvalg
v/Michael

Michael forklarede, at der i dag er kommet et
nyt skilt op. Der er desuden lavet en aftale med
Stark, som har fået sat klistermærker op.

Michael fik solgt 7-8 klasser til det nyligt
overståede stævne.
Michael oplyste slutteligt, at Instagram kontoen
har fået flere følgere siden stævnet og er gået
fra omkring 120 følgere til nu over 200 følgere.

j.

Stævneudvalg
v/Berit & Michelle

Berit oplyste, at stævnet gik godt. Der var en
god stemning, ligesom folk var glade og
tilfredse. Berit oplyste slutteligt, at
stævneudvalget forventer en god indtjening i
forbindelse med afholdelse af det næste
stævne.

Aktivitetsudvalg
v/Tina

Der har været stille i forhold til arrangementer.
Juniorudvalget vil snart blive samlet i forhold til
aktiviteter i foråret.

Eventuelt

Intet.

Mikael Søgaard
formand – Holstebro Sportsrideklub
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