
Kongeå Rideklub 2023
Ny samarbejdsmodel ? 

Fremtidig lejekontrakt 



Velkommen og dagsorden 

Deltagere:
Arno – klubkonsulent fra DRF

Simon og Nounou – ejere og udlejere af faciliteter

Bestyrelsen for Kongå Rideklub 

Kasserer Pia Toft Juul 



Dagsorden 
1. Formål med mødet: 

Ny lejekontrakt med evt. ny samarbejdsstruktur mellem udlejer og lejer

2. Præmisser for ny lejekontrakt 

3. På baggrund af samarbejdsmøde i oktober præsenteres bestyrelsens 
overvejelser i forbindelse med de to modeller for fremtidigt samarbejde 
og deraf tilpasning af vilkår og priser i lejekontrakten 

4. Budget for klubben på baggrund af de to modeller 

5. Drøftelse af ovenstående to punkter

6. Beslutning
• Kan vi tage en beslutning i dag
• Hvad skal der til for at tage en beslutning? 



1: Ny lejekontrakt og samarbejdsstruktur 

• Uanset hvilken model vi lander på, ønsker bestyrelsen et konstruktivt samarbejde 
med ejer.

• Det er ikke mangel på vilje at kommunikationen har været oplevet utilstrækkelig 
indtil nu.

• Det er et vilkår at bestyrelsen arbejder frivilligt og ikke er til stede i det omfang 
ejer kunne ønske.

• Vi har et fælles ansvar for at klubben fungerer godt

• En del af bestyrelsen kommer ikke dagligt på rideklubben. Det må anses positivt, 
at der er frivillige/forældre der på trods af ikke at have daglig gang i klubben 
ønsker at bidrage til klubbens drift og eksistens. 
Flere naboklubber har meget svært ved at samle en bestyrelse overhovedet.  

• Bestyrelsen har respekt for og sætter pris på de mange forbedringer ejer har 
udført/udfører. 



2: Præmisser i ny lejekontrakt 
• Bestyrelsen har inden dette møde drøftet præmisserne i den kommende lejekontrakt

Følgende elementer skal vurderes
• Lejer har i dag adgang til det lejede i følgende tidsrum: fra kl. 7.00 til kl. 22.00 og på alle ugedage, undtaget ved stævner eller 

andre klubarrangementer, hvor tidsrummet er efter behov jf. aktiviteterne.
Afhængigt af ændrede vilkår ændres adgangen til det lejede. I dag lejer klubben begge haller i alle dagstimer og kan i princippet 
anvende hallerne som klubben ønsker. 
Ændres dette – bør det justeres i lejekontrakten.

• Hallejen udgør inkl. moms kr. 378.000 kr. om året inkl. 1000 kr pr elevhesteboks pr måned
Klubben vil gerne ændre dette i det nye kontrakt, så afregning af elevheste fremgår særskilt. 
Eksklusiv elevheste udgør den rene halleje d.d. 294.000 kr.

Hvis adgangen til en eller begge haller ændres jf. ny samarbejdsmodel, så klubben ikke har råderet over hallerne i alle dagstimer
bør hallejen tilpasses tilsvarende. 

• Bokslejen udgør pr. elevheste boks 1.000 kr. inkl. foder og inkl. moms. Inkluderer ligeledes ind- og udlukning fra fold i alle 
ugens dage.

Klubben vil gerne ændre dette så fuld boksleje pris er adskilt fra hallejen – dvs 2000 kr pr boks pr måned pr elevhest

• Lejer betaler sin andel af forbrugsregnskabet, som indeholder: El. 
Aconto EL= 7.000 kr. til betaling månedsvis forud med halleje for samme periode.

Ændres tidsrummet for adgang til hallerne eller vilkårene for brug af hallerne, bør el-afregning ligeledes tilpasses
Eks. Lejer klubben kun hallerne 1/3 af tiden bør el-afregning tilpasses tilsvarende 



De to modeller 

• Simon og Nounou præsenterede på samarbejdsmøde i oktober to 
forslag i forhold til fremtidigt samarbejde med klubben: 

Mulighed 1: S&N driver stedet inkl. alt – men klubben står for 
elevskolen og driften af denne.

Mulighed 2: Klubben driver klubben som nu – men Nounou og Simon 
ønsker langt mere indflydelse og effektueringsret i forhold til den 
daglige drift.



3: Bestyrelsens overvejsler i forbindelse med Model 1
S&N driver stedet. Klubben står for driften af elevskolen 

• Bestyrelsen er bekymrede for klubbens DNA. Vi er en klub med plads til alle. Vil der fortsat være det? 

• Vi er kendt for at være Kongeå Rideklub - vi er bekymrede for hvordan denne model vil påvirke rideklubbens kultur – en 
breddeklub med plads til alle. 
Bekymring for, at der ikke længere vil være plads til alle (Hvem er fx det fyld Nounou omtaler på samarbejdsmødet i oktober?)

• Bestyrelsen er ikke interesserede i at drive en klub kun med elevskole - vi kan være bekymrede for om vi kan stille en bestyrelse 
til næste generalforsamling 

• De bærende kræfter i klubben er funderet i bredden - det er ikke elitens forældre der sidder i bestyrelsen

• Klubben drives af frivillige, - og vi er der ikke altid, - det er rigtigt. Men det er et vilkår at vi er sammen om det som ejer og lejer 

• S&N foreslår, at klubben indkræver medlemskab og facilitetskort for elevskolen, mens Facilitetskort for udefrakommende ryttere 
prissætter og opkræves ved S&N. 
Det vil i praksis betyde at klubben vil miste mange indtægter på facilitetskort og medlemskaber, men også mange aktivitetstimer fra 
undervisning, som har betydning for lokaletilskuddet fra Esbjerg Kommune. vi har regnet på det. Budgettet præsenteres 
efterfølgende.

• Vi vil gerne undgå at skulle forhandle adgang til hallerne i forbindelse med de enkeltstående aktiviteter, der går ud over den 
ugentlige undervisning (stævner, juniorudvalgsarrangementer mv.) så bestyrelsen ønsker en rammeaftale i forhold til dette.  
Fx 30 timer om måenden.



3: Bestyrelsens overvejelser i forbindelse med Model 2 
Bestyrelsen driver klubben som nu. N&S ønsker mere indflydelse

• S&N ønsker mere struktur på privatundervisningen, så det er tydeligt hvornår der er undervisning i hallen og hvem der underviser?
Inkl. faste tider med privatundervisning på faste tidspunkter.
Det vil vi gerne imødekomme – nu hvor den store hal er fri – bestyrelsen kommer med et forslag

• Bestyrelsen er indstillet på at sætte priser op på undervisning, facilitetskort og medlemskab. 
Medlemsskabsstigningen skal dog behandles på generalforsamling og kan derfor ikke træde i kraft før 1.4. 2023

Facilitetskort elev: 450 kr./halvårligt
Facilitetskort voksne: 900 kr./halvårligt
Holdundervisning – hverdage 400 kr./md
Holdundervisning – lørdage 200 kr./md
Medlemskab – junior 450 kr./årligt
Medlemskab – voksne 575 kr./årligt

• Ønsker om synlig årsplan
Det kan være svært at datosætte alle aktiviteter fra årets start, men i dag opleves et behov for mere synlighed. 
Fx havde juniorudvalget planlagt møde i rytterstuen, hvor der samtidig blev indkaldt til staldmøde for private opstaldere. Det er 
uhensigtsmæssigt for alle parter. 

• Vi har inviteret Arno, klubkonsulent fra DRF  med til drøftelser af muligheder i forhold til udlejers indflydelse på klubbens drift. 
Hvad gør man andre steder? 
Skal det fx ”forhandles” og  fx skrives ind i lejekontrakten, så vilkårene er tydelige for alle parter? 



4: Budget modeller 
Klubbens økonomi i 2023 uden ændringer 

Aktivitetstilskuddet ved Esbjerg 
Kommune ændrer sig – vi falder i 
tilskud med ca. 70.000 i forhold til 
sidste år 

Det betyder at vi uanset hvad har 
behov for at justere priserne

Dette er altså bagtæppet for 
klubbens økonomi og evt. ændringer 
i lejekontrakt og husleje

Kongeå Ribeklub Antal: Som nu 2023

Indtægter

Undervisning 84 249.150,00 kr. 

Medlemmer 78 81450 

Elevfacilitetskort 49 34.300,00 kr. 

Privatfacilitetskort 37 51.800,00 kr. 

Halvpart 7 42.000,00 kr. 

Stævneudvalgt ca 41.000,00 

Medlemstilskud (kommunen) ca 70.000,00 kr. 

Lokaltilskud faste lejemål ca 150.000,00 kr. 

Sponsor / Reklameskilte ca 15.000,00 kr. 

Indtægter i alt 734.700,00 kr. 
Udgifter
Diverse vedr. stævner 21.500 kr
Halleje 4380 67,12 kr. 294.000,00 kr. 
El 4380 19,18 kr. 84.000,00 kr. 
elevheste 236.000,00 kr
Administration 16.000,00 kr
Bogføring 30.000,00 kr. 
Kontingent Dansk Ride Forbund 25.000,00 kr. 
Arbejdsdagsudgifter, vedligehold 4000,00 kr. 
Mindre anskaffelser 12.000,00 kr. 
Lønninger (AM_Indkomst) 90.000,00 kr. 
Tillæg til Løn 2.500,00 kr. 
Renteudgifter, gebyrer 13.500,00 kr. 
Udgifter i alt 828.500,00 kr. 
Driften total - 93.800,00 kr. 



4: Budget 2023 ved Model 1 
Kongeå Ribeklub Antal: Model 1
Indtægter

Undervisning 84 303.600,00 kr. 

Medlemmer 58.000,00 kr. 

Elevfacilitetskort 49 44.100,00 kr. 

Privatfacilitetskort 37 27.000,00 kr. 

Halvpart 7 58.800,00 kr. 

Stævneudvalget ca 20.500,00 kr. 

Medlemstilskud (kommunen) ca 40.000,00 kr. 

Lokaltilskud faste lejemål ca 110.000,00 kr. 

Sponsor / Reklameskilte ca 15.000,00 kr. 

Indtægter i alt 677.100,00 kr. 
Udgifter
Diverse vedr. stævner 21.500,00 kr. 
Halleje 4380 67,12 kr. 69.271,23 kr. 
El 4380 19,18 kr. 19.791,78 kr. 
Elevheste (opstaldning, smed, dyrlæge) 236.000,00kr. 
Administration 16.000,00 kr. 
Bogføring 30.000,00 kr. 
Kontingent Dansk Ride Forbund 25.000,00 kr. 
Arbejdsdagsudgifter og vedligehold 4.000,00 kr. 
Mindre anskaffelser 12.000,00 kr. 
Lønninger (AM_Indkomst) 90.000,00 kr. 
Tillæg til Løn 2.500,00 kr. 
Renteudgifter, gebyrer 13.500,00 kr. 
Udgifter i alt 539.563,01 kr. 
Driften total 137.536,99 kr. 

Forventer at antallet af medlemmer falder, da mange 
privatryttere ikke længere vil havebehov for at betale 
medlemskab

Forventer at antallet af facilitetskort falder, idet 
facilitetskort til private bortfalder 

Lokaletilskud falder og tilskud til medlemmer falder

Ny priser på undervisning, medlemskab og 
facilitetskort er indregnet 

Den nye halleje er udregnet på baggrund af 
elevundervisning og den timepris vi betaler i dag:
• Mandag til torsdag 5 timer om dagen 
• Fredag til søndag 12 timer om dagen 
• Arrangement pr mdr. 30 timer

Pr. måned: (20+36+30)= 86
Pr år : 86x12= 1032
Halleje pr år 1032x 67,12 = 69267,84 pr år



4: Budget 2023 ved Model 2 
Kongeå Ribeklub Antal: Model 2
Indtægter

Undervisning 84 303.600,00 kr. 

Medlemmer 100.650,00 kr. 

Elevfacilitetskort 49 44.100,00 kr. 

Privatfacilitetskort 37 66.600,00 kr. 

Halvpart 7 58.800,00 kr. 

Stævneudvalgt ca 41.000,00 kr. 

Medlemstilskud (kommunen) ca 70.000,00 kr. 

Lokaltilskud faste lejemål ca 150.000,00 kr. 

Sponsor / Reklameskilte ca 15.000,00 kr. 

Indtægter i alt 849.750,00 kr. 
Udgifter
Diverse vedr. stævner 21.500,00
Halleje 4380 67,12 kr. 294.000,00 kr. 
El 4380 19,18 kr. 84.000,00 kr. 
Elevheste (opstaldning, smed, dyrlæge) 236.000,00 kr. 
Administration 16.000,00 kr. 
Bogføring 30.000,00 kr. 
Kontingent Dansk Ride Forbund 25.000,00 kr. 
Arbejdsdagsudgifter og vedligehold 4.000,00 kr. 
Mindre anskaffelser 12.000,00 kr. 
Lønninger (AM_Indkomst) 90.000,00 kr. 
Tillæg til Løn 2.500,00 kr. 
Renteudgifter, gebyrer 13.500,00 kr. 
Udgifter i alt 828.500,00 kr. 
Driften total 21.250,00 kr. 

Forventer at antallet af medlemmer og facilitets er stabilt 
som nu i det klubben i denne model indkræver begge typer 
facilitetskort og som nu kræver at alle udefrakommende er 
medlem. 

Ny priser på undervisning, medlemskab og facilitetskort er 
indregnet 

Den samme halleje som i dag 
Elevhestenes boksleje er flyttet ud af hallejen. 

Adgangen til hallen er som i dag 7.00-22.00



5: Drøftelse af de to modeller 

6: Beslutning

Kan vi tage en beslutning i dag/ Hvad skal der til for at tage en 
beslutning?

Proces for udarbejdelse af ny lejekontrakt 

Tak for i dag !


