
Bestyrelsesmøde 11/3 – 2019 

Tilstede var: Mette, Marianne, Kathrine, Andrew og Søren 

1. Godkendelse af referat 

Referatet fra seneeste bestyrelsesmøde blev godkendt. 

2. Nyt fra Mette 

Vejen langs ridehuset oprettes midlertidigt i løbet af kort tid og når vejret er fint til at kunne håndtere 

operationen. Dog skal dette ses som en midlertidig løsning, derfor skal der overvejes hvordan en mere 

permanent skal laves. Fonden er på sagen. Vi skal være opmærksom på rotter i stalden – der er smidt gift 

ud. De udefra kommende undervisere ser ud til at respektere spærretiden. Da Maja skal på skole vil Selma 

hjælpe til i stalden i de næste 2-5 weekender mod kompensation.  

3. Nyt fra marianne – certificeringer – fondsansøgninger 

Marianne arbejder fortsat på certificeringerne – vil have mere nyt til næste bestyrelsesmøde.  

Fondansøgninger. VI har ansøgt Kvickly (Helsinge) om støtte til et nyt spring. Vi har ansøgt Østerstifternes 

fond om tilskud til 2 nye heste til ridekolen. Vi har ansøgt DIF om tilskud til at arrangenere inspirations 

weekend i samarbejde med Ramløse Idrætsforening. Hensigten er at verge nye medlemmer og gøre de 

unge opmærksom på de sportsaktiviteter i nærområdet.  

Psykisk sårbarhedsprojekt – et projekt som skal hjælpe unge piger med ensomhed og det at føle sig 

utilstrækkelig. Mette og Marianne tager initiativ til et møde med kommunen om at lave et projekt, hvor 

omgang med heste og hesteridning kunne være med til at skabe nogle ramme, vhor pigerne ville føle sig 

trygge og skabe mere selvtillid.  Kommunen har afsat midler til dette projekt (Ole???). nyt fra kasserer 

herunder regnskab  

4. Nyt fra kasseren 

Da Kasseren ikke var tilstede var der ikke meget nyt herfra  dog ser konomien ser fornuftig ud vi har ca. på 

nuværende tidspuknkt 100.000 i kassen. Dog skal vi have fokus på at rideskolen omkostninger og dækning 

heraf. Ridekolen bidrager med indtægt på ca. 19000 pr. måned. Detter ikke tilstrækkeligt til at dække 

omkostninger, hvorfor nye initiaitver idriftsættes.  

5. Nyt fra formand  herunder stævner, Børnefestival  

Der vil blive arrangeret Sløfespring for ridekoleeleverne med dommer dog uden at vi stiller krav om korrekt 

påklædning mm. Påske – æggetril mm. Til Børnefestival i Helsinge stiller rideklubben nogle ponyer til 

rådighed til bl.a trækture mm dette vil foregå i Juni måned. Der blevet indkladt til repræsentantskabsmøde 

i dansk rideforbund d. 6. april i Korsør. (Endnu ingen deltagere fra HSK har meldt sig) 

6. Nyt fra næstformand 

Ingen kommentarer. Arbejdstilsynet har påbudt en udbedring af et afløb i ridekolenstalde. Andrew fikser 

sagen. 

7. Nyt fra fonden  

I vandingsanlægget fjerner vi drypstop som har vanskeligt gjort rengøring af dyserne. Vinduet dommer 

tårn ud mod springbanen skal fikses, Andrew er på sagen. 



8. Nyt fra Elevskolen 

Facebook gruppe er oprettet til drøfte initiativer mm til rideskolen. Elevskolen koncept ønkes revuderet 

Mette kommer med et oplæg til en ny retning for rideskolen mm. Dertil etableres et nyt Voksen 

rideskolehold fredag eftermiddag kl. 16.00.  

Marianne har tilbudt at arrangere et bondegårdstur for se hendes heste.  

Ryttermærke: DRF har rykket for at vi får gang undervisningen igen 

9. Nyt fra oldboys  

Intet nyt  

10. Landsstævne 

Mette & Søren har lavet sponsorbrevet færdig og klar til at sende ud. Sponsorkontrakten er 

ligeledes klar il anvendelse. Budgettet bliver løbende på opdateret når henholdsvis udgifter og 

indtægter tilgår projektet. 

11. Evt. 

Der kommet tilbud på nyt brandanlæg da det gamle bør skiftes. Vi kan ikke længere få reservedele til 

anlægget.  


