
Referat af bestyrelsesmøde i Roskilde Rideklub d. 13/1 2020  
Tilstede: Anne-Marie, Mette, Knud, Malou, Michael, Pia 

Fraværende:  

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsordenen, valg af referent, næste mødedato og andre 

vigtige datoer 

2. Økonomi/budget  

3. Generelforsamling  

4. Sygefolde  

5. Renoveringsprojekt  

6. Stald inventar  

7. Eventuelt 

 

Ad. 1. Godkendelse af dagsordenen, valg af referent, næste mødedato og andre 

vigtige datoer  

Dagsordenen blev godkendt og Malou valgt som referent.  

• Rytteranalyse: D. 18. og 19. januar.  

• Generelforsamling: d. 26. februar.  

Næste bestyrelsesmøde afholdes først efter den nye bestyrelse er sat.  

 

Ad. 2. Økonomi/budget 

Budgettet blev gennemgået. Indtægter og udgifter stemmer overens og vi ender med 

et super flot resultat i 2019. Regnskabet vil fremlægges til generelforsamlingen.  

• Driftsresultatet er pr. 31.12.2019 på kr. 344.374 mod kr. 107.570 i 2018.  
• Beholdningen er pr. 31.12.2019 på kr. 560.000 mod kr. 216.000 i 2018.   

 
 



Ad. 3. Generel forsamling  

Generelforsamlingen afholdes d. 26. februar i klubhuset. Der indkaldes ca. 14 dage 

før.  

 

Ad. 4. Sygefolde og folde  

Jacob og Anne-Marie er i gang med at planlægge nye sygefolde. Planen er lige nu at 

alle de nuværende sygefolde (5A, 5B, 5C og 5D) skal fjernes, hvor der efterfølgende 

skal ligges 6 nye folde med helt nyt inventar. Toplaget skal rives af og herefter skal 

der ligges stabil grus og sand på. Anne-Marie laver et overslag på projektet hvor 

Jacob går i gang ligeså snart han får grønt lys.  

Derudover har bestyrelsen et ønske om at udnytte vores arealer bedre og smartere i 

forhold til alle vores folde. Flere ideer er oppe og vende, og Anne-Marie forsøger at 

hente tilbud hjem.  

 

Ad. 5. Renoveringsprojekt  

Vi har fået bevilliget 5 mio. kr. til renovering af vores stalde fra kommunen. Hele 

projektet bliver lagt til godkendelse i marts og vi krydser selvfølgelig alt hvad vi har 

for at projektet går igennem. Renoveringsprojektet og tidsplan fremlægges på 

fremtidigt staldmøde, hvis hele projektet godkendes.  

 

Arbejdet for os vil bestå I at finde ud af, hvordan vores heste skal genhuses hvis 

projektet bliver godkendt. Der er flere muligheder, hvor ønsket er at der kan blive 

tilbudt forskellige alternativer til pensionærerne. Nærmere information kommer.  

 

Ad. 6. Stald inventar  

Der indkøbes nye staldtrillebøre og koste – Michael er på opgaven. Husk at behandle 

vores redskaber pænt og sætte det på plads når man er færdig J  

 



Ad. 7. Eventuelt  

• På mødet blev der besluttet er der ikke tages nye pensionærer ind før 

renoveringen er fuldendt. Dettes gøres for at holde udgifterne nede hvis vi evt. 

skal ud i en genhusning af vores heste.  

• Elevskoleteamet fremlagde nye priser til elevskoleundervisning med 

udefrakommende hest/pony.  

1 x elevundervisning om ugen + betalt centerkort på undervisningsdagen med 

udefrakommende hest/pony = 400 kr.  

1 x elevundervisning + centerkort med udefrakommende pony = 550 kr.  

  


