REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 21/11-17.

1. Generel orientering.
Byggeudvalg:
Sagen skal politisk behandles igen i det nye byråd, hvor der også i samme behandling vil blive taget
stilling til en egentlig anlægsbevilling. Der kræves så at vi kan anvise fuld finansiering, der er en
egen andel på 1,2 mill. Minus evt. fondsbidrag.
Tilbudsgivningen kan godt deles op i to.
Asger og Louise laver en cost/benefit beregning på udvidelse af antal bokse.
Flemming ansøger om lånefinansiering.
Ridefys:
Går nogenlunde, Gitte har mundtligt aftalt en overdragelse af sin forretning til en ny fys.
2. Gennemgang aktionsliste.
- Lene snart færdig med velkomstfolder
- DLR lån afsluttet
- Sanne Kolind informerer i rideskolen om venneforeningen
- Klubtøj fra Equsana (land og fritid) tryk 30*30 til 25 kr. pr stk + film (v. 100 stk)
Louise arbejder videre.
3. Status økonomi.
Ser ok ud, men likviditet er presset pga nedsættelse af max. trækket på kassekreditten.
Rikke har fået tilbud fra Salling Bank på overtagelse af vore bankforretninger.
Rikke får tilbud fra Spar Nord.
4. Status daglig leder.
Berideruddannelsen er svær og Louise kan ikke garantere at begge elever går glat igennem, med de
er godt med. De kører i øjeblikket synkront på uddannelsen. De arbejder begge godt, evt. kritik skal
gå gennem Louise.
5. Anskaffelser og vedligehold.
- Ridehusbundene mangler sold, der er indhentet priser på 130 kr/m fra Nørlund, 150 kr/m fraDK
Sjælland, 160 kr/m fra Bjarne Nielsen og 170 kr/m fra Dansk Biotransport, alt leveret plus
moms ved 100 m.
- Jesper får en soldprøve fra Nørlund.
- Bundene afrettes inden stævne.

Lys ridehaller.
Jesper arbejder med priser på udskiftning til LED armaturer i begge ridehaller. Det vil koste ca 55000 kr
minus et tilskud på ca 3000 så i alt ca 52000 når vi selv monterer.
Det vil give en årlig besparelse på el på ca 22000 kr, og så har vi strøm nok og behøver ikke at få lagt
mere ind.
Dvs investeringen kan hentes hjem på 2,5 år, men da kommunen refunderer vores udgift til strøm, kan vi
ikke selv hente investeringen hjem, da vi vil blive modregnet.
Flemming afsøger kommunen hvilke muligheder der er, Jesper arbejder videre med tilbuddene, Morten
undersøger hvilke muligheder der er hos Energi Midt / Eniig.
Udendørs lys.
Der indkøbes nye udendørs lamper ca 3 stk, til montering ved parkering og gavl af den store ridehal.
Grus.
Louise spørger Bjarne om kommunen har overskudsgrus til stien til foldene. Skive anlæg bestilles til
at hive trærødder op.
6.

Vedtægtsændringer.
Lene sammenligner vore vedtægter med DRF’s som er mere klare og ser om det er noget der kan bruges.

7

.

Prisstigninger.
Afventer finansieringen af nyt byggeri, hvor der evt kan blive behov for stigninger.

8.

Næste møde er 14/12 kl. 19,00

9.

Evt.
Fastlæggelse af stævner 2018 afventer koordineringsmøde.
Jane og Jesper sender opkrævninger til skiltesponsorer og opdaterer.

