
Holte Ride-klub

Medlemsmøde
Onsdag 3. oktober 2018 kl. 19.00 i cafeen

Medlemsmøde HRK
1. Maj 2019



Agenda

• Information  om leverandørforhandlinger

• Status vedligeholdelsesplan & budget 2019

• Ny prisstruktur per 1. juni 2019



Leverandørkontrakter

• Primære kontrakter genforhandles i 2-3 kvartal 2019
• Foder – Tilbud indhentes fra 2 nye + eksisterende 

• Basisfoder + tillæg

• Test af foderautomater og pillers hårdhed

• ”Prøve” foderplaner og rådgivning 

• Levering og betalingsbetingelser, samarbejde, leveringssikkerhed mm

• Medlemsfordele

• Wrap/Hø – Tilbud indhentes fra 2-3 nye leverandører (2-3 kvartal)
• Samme kriterier

• Halm – Kontrakt genforhandles (2. kvartal)



Vedligeholdelsesplan & Budget 2019

• Ny gennemgang iværksat i april
• 10 års plan inkl. prioritering og omkostninger

• Ny plan danner baggrund for
• Hvad vi kan finansiere i driften

• Muligheder for støtte fra kommune

• Søge fonde og forbund
• Assistance fra medlemmer



Vedligeholdelsesplan & Budget 2019

• Drift budget 2019 er opdateret på baggrund af realiserede omk for 1. 
kvartal + prognose for ny opstaldningspakke

• Der er indeholdt ekstra omkostninger til vedligehold

• Forsigtig positivitet ift reducering af lønninger og besparelse på 
indkøb

• Der forventes et lille overskud / 0 for 2019    



Varsling af ny prisstruktur per 1. juni 2019

• Baggrund

• Ophør af midlertidigt fodertillæg per 1. juni 2019
• Grundlag for stigning ikke ændret – samme indkøbspriser 

• Mere gennemskuelig prisstruktur 

• Variable omkostninger beregnet
• Flere ydelser koster betydelig mere end der betales

• Fair fordeling af omkostninger

• Mindre administration



Ny opstaldningspakke pr 1. juni 2019

• Per 1. juni 2019 tilbyder HRK følgende standard bokspakke 

• Halm
• Morgen og aften wrap/hø – mængder som i dag
• Foder – Ingen ændring pt
• Delefold

• Standard pris hesteboks pr 1. juni 2019 - 4.800 kr

• Standard pris ponyboks pr. 1. juni 2019 – 4.300 kr

• Udeboks – 5.200 kr (obligatorisk smuldtillæg)



Opstaldningspakke – Tillægspriser pr måned

• Smuldtillæg 900 kr
• Spåner allergiheste – 900 kr

• Spåner øvrige 1.200 kr

• Enefold 500 kr
• Foldreservation bortfalder

• Roepiller 150 kr pr måned

• Boksrokade 300 kr

• Skabsleje 200 kr halvårligt
• Opbevaring af skab (under barriere) 200 kr halvårligt

• Uændrede tillæg
• Dækken, gamacher mm – 150 kr (baseret på hele året)
• *Fodertillæg – 150/200/300 kr*
• Reservation af boks – 2.000 kr (max 3 måneder fra 1. juni 2019)

• Billigere tillæg
• Ekstra wrap – 200 kr pr måned



Priseksempler Halmboks

Halm, aften wrap og delefold Halm, aften wrap og enefold

Pris 1/3 Pris 1/6 Ny pakke

Bokspris 4.540 3.990 4.800

Aften wrap 300 300 0

Enefold 600 600 500

Total 5.440 4.890 5.300

Pris 1/3 Pris 1/6 Ny pakke

Bokspris 4.540 3.990 4.800

Aften wrap 300 300 0

Delefold 400 400 0

Total 5.240 4.690 4.800



Priseksempler Smuld/boks

Smuld, aften wrap og delefold Smuld, aften wrap og enefold

Pris 1/3 Pris 1/6 Ny pakke

Bokspris 4.540 3.990 4.800

Smuld /spåner 750 750 900

Enefold 600 600 500

Total 5.890 4.590 6.200

Pris 1/3 Pris 1/6 Ny pakke

Bokspris 4.540 3.990 4.800

Smuld /spåner 750 750 900

Delefold 400 400 0

Total 5.690 5.140 5.700



Nye service tiltag inkl. prisniveau

• Mulige nye services som kan tilbydes:

• Weekend & helligdag foldordning – 400 kr pr måned
• Er ikke besluttet men vil overveje såfremt interesse

• Ekstra wrap inden fold /eftermiddag hverdage – 2/300 kr pr måned

• Ferie/syge pasning – efter behov

• Gåtur/ Longering/Skridtbånd 30 min - hverdage 500 kr per uge

• Vask af underlag / dækkener – 100 / 150 kr pr gang



Forløb frem til 1. juni

• Præsentation af ny struktur 1. maj
• Alle nye priser og detaljer fremsendes til alle pensionærer efter mødet
• Evt spørgsmål stilles til daglig leder

• Alle opfordres til at gennemregne deres individuelle opstaldningspakke og 
beslutte, om der skal laves ændringer for deres hest.

• Alle ændringer skal meddeles til kontoret senest 13. maj for at gælde per 1. 
juni

• Hvis ingen ændringer, overføres hver enkel hest’s tilmeldte ydelser 
automatisk til den nye prisstruktur per 1. juni


