
Referat af HSK bestyrelsesmøde 18. marts 2015

Tilstede: Berit Mogensen, Hanne Espersen, Cecilie Atzen, Lene Larsen, Anita 
Pedersen, Agnete Christensen.

1. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt med følgene bemærkninger:
§ Ingen.

 
2. Formand

§ Jobtræning: Det vil koste for meget at have Tina, derfor sagde vi nej tak.
Charlotte kan muligvis komme 8 timer om ugen, vi venter på nærmere 
information fra Charlotte.

§ Spørgsmål fra Louise: bestyrelsen siger nej til at Louise må få et føl på 
hendes hest på Helsinge Rideklub, for føllets skyld, og pga. manglende 
ressourcer.

§ Arbejdsdag: Der skal være arbejdsdag d. 12. april. Berit finder den 
gamle liste fra sidste arbejdsdag frem, hvor der stadig mangler at blive 
klaret nogle ting.

§ Repræsentantskabsmøde og kandidater til DRF’s bestyrelse: Der 
afholdes møde d. 24 marts i Holte hvor de forskellige kandidater 
præsentere sig. 
Den 19. april i Ålborg afholdes valget. Det ville være godt at have en 
eller flere repræsentanter for Rideklubben ved valget.  
Bestyrelsesmedlemmerne tænker over om det er muligt for nogen at 
deltage.

§ Tyveri: Der er sat lås på døren til privat sadelrummet, og det fungere 
fint. Bestyrelsen opfodrer folk til ikke at have værdigenstande liggende i 
bilen.

3. Kasseren
§ Budget opfølgning februar 2015.



§ Bøder: bøderne der blev givet ved stævnet d. 14-15 februar til ryttere, er 
blevet betalt.

§ Lige nu ser økonomien okay ud. Der skal afholdes møde med revisoren 
hvert kvartal, for at holde styr på det hele.

§ Regninger skal holdes i bedre orden, så det er tydeligt hvilke der er til 
rideklubben og hvilke der er til den selvejende institution. 

§ Vi siger nej tak til Spanvalls tilbud om strøelse. 

4. Centerudvalget
§ Springbanen: skal ordnes for sten. Maskine til at klare dette, kan lejes for 

500kr i timen.
§ Den gamle dressur bane: Bunden er dårlig, og skal fikses når pengene er til 

det, samt der skal findes en løsning på det jord m.m. der bliver skyllet ned 
på banen når det regner. Agnete kommer og prøver at fikse bunden, så den
stadig kan bruges som opvarmningsbane ved stævner.

§ Ridehustagene: Agnete er i gang med at finde tilbud på begge tage.

5. Næstformand
§ Kurset med Claus er blevet rykket.
§ Førstehjælpskurset til hest gik godt og var lærerigt.
§ Der kunne måske afholdes kurser på klubben med bl.a. Hestemund, og et 

foderkursus med Mette fra Hørsholm. Lene hører nærmere omkring pris.

6. Stævneudvalget
§ Peter skal til møde mandag den 23 marts, hvor han vil klage over de 

problemer der var i forbindelse med dressurstævnet.
§ Vi er interesseret i at holde finalen i Heri cup. Peter hører nærmere til mødet.
§ Lejen for en banebygger, er sat op fra 500kr til 1000kr, og det er nu klubben 

der skal indberette.

7. Rideskoleudvalget
§ Laban købes til rideskolen og et pas skal laves til ham.
§ Laban og Joakim skal muligvis have bagsko på, Lars kigger på dem næste 

gang han kommer.



§ Der kommer en påske ridelejr fra 31marts- 1april. 

8. Køkkenudvalget
§ Islænder stævnet gik fint.
§ Der skal findes hjælpere til det kommende Dagfari stævne d. 22 marts. 

Køkkenet starter op kl 7.30. Dem der holder stævnet kommer kl 20 dagen 
før og opsætter bane.
 

9. Old-boys udvalget
§ Oldboys er blevet indkaldt til møde d. 20 marts, omkring stævnet for 

oldboys der kommer til sommer i Slangerup.
§ Rygter om at oldboys stopper er afkræftet. 
§ Oldboys har doneret en ny trillebør til klatter i ridehuset.

10.Orientering fra Ridecenter (Fonden)
§ Regnskabet for 2014 skal underskrives og en kopi skal sendes til Berit.
§ Et møde med bestyrelsen skal arrangeres, så det passer med at der er gået et 

halvt år siden sidst. Mødet skal ca. ligge omkring maj.
§ Majbrit stopper muligvis. Inger Kæmpe kan måske overtage posten hvis det 

kommer dertil.
§ Der skal kigges på lamperne i ridehusene hvis der er plads til dette i budgettet.
§ Der skal undersøges hvor meget ridecenteret har mulighed for at låne, som 

kan betales. Så nogle ting på prioriteringslisten kan blive lavet. 
§ Der skal kigges på vores forhold, i forhold til kravene i hesteholdsloven, hvis 

lånet går igennem.

11.Evt.
§ Nyhedsbrev skal laves til pensionærerne. Cecilie laver et udkast.
§ Lene har lavet skilte der omhandler vores sponsoraftale med OK tanken 

omkring tank kort. 
§ Klubben kunne måske blive godkendt til praktik for dyrepassere. Berit snakker 

med Kristina om hvad hun syntes.
 

12.Nyt fra medarbejderne



§  Lene har snakket med Kristina om at afskaffe tørven, da det er tungt og dyrt.  
Det prøves nu om det kan erstattes med træpiller. 

Næste møde: Onsdag d. 29. april 19.30


