
Referat af bestyrelsesmøde i Roskilde Rideklub d. 7/10 2019  
Tilstede: Anne-Marie, Pia, Mette, Knud, Malou, Michael  

Fraværende:  

Dagsorden 

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

vigtige datoer 

2. Økonomi/budget  

3. Hvem laver hvad?  

4. Renoverings projekt  

5. Eventuelt  

 

Ad. 1.  

Dagsordenen blev godkendt og Malou valgt som referent.  

Vigtige datoer:  

• Næste bestyrelsesmøde: d. 4/11 2019 

• Halloween stævne: d. 9/11 2019 

• Julestævne: d. 7/12 2019 

• Julehygge (for bestyrelsen, pensionærer, personale og trænere): d. 15/12 

(Klubben fylder også 98 år).  

 

Ad. 2. 

Budgettet blev gennemgået. Indtil videre stemmer indtægter og udgifter overens med 

det som er budgetteret for 2019. Vores økonomi ser super positiv ud.  

• Driftsresultatet er pr. 30.09.2019 på kr. 361.472 mod kr. 138.206 i 2018 på 

samme tidspunkt.  
• Beholdningen er pr. 30.09.2019 på kr. 571.817 mod kr. 259.879 i 2018 på 

samme tidspunkt.  



Ad. 3.  

Hvem laver hvad? Bestyrelsen drøftede hvem der skal lave diverse reparationer og 

andre ting på området – eks. reparation af bokse, vandkopper der skal skiftes, håndtag 

der er løse mm.  

Der blev besluttet at vi forsøger med at ansætte en ”vicevært”, som kan komme til de 

akutte opgaver samt småting 1-2 gange om ugen.  

 

Ad. 4.  

Anne-Marie har haft møde med kommunen. Vi har fået 3.685.000 kr. som går til 

godkendelse i januar 2020 i stedet for juni 2020 så vi kan komme i gang med 

projektet. Hvis vi vil lave en renovering som er omfattende (dvs. at kun skallen står 

tilbage), skal vi overholde de nye bygningskrav. Dette giver os lidt problemer, da vi 

først skal søge om dispensation om at bygge det samme sted som bygningen ligger 

nu. Dog har vores bygningskonsulent flere ideer, som Anne-Marie fremlagde på 

mødet. AM skal have møde med kommunen igen d. 23 oktober.  

 

Ad. 5.  

• Den grønne store traktor er ved at blive solgt, da det ikke kan betale sig at 

reparere på den.  

• AM spørg kommunen om mulighed for fældning af vores ahorn-træ for enden 

af ridehuset.  

• Begge vores katte har det godt J J J  

• Pt. har vi lang venteliste på bokse og ingen ledige bokse i stalden.  

 
 


