
Bestyrelsesmøde mandag 10/6 – 2019 

Inivteret er: Mette, Marianne, Kathrine, Andrew, Zandra, Agnete,Erika, Anna og Søren 

1. Godkendelse af referat fra sidst.  

a. Herunder blev det besluttet at hæve prisen på fuldpas ordningen med 150 kr. for hest/ 

100 kr. for pony. Dette meldes ud på facebook snarest. Ansv. Mette 

2. Nyt fra Mette 

a. Maja har bestået sin rideinstruktør eksamen. Hun forlader HSK 01/07/2019.  

i. Vi har elevskole afslutning torsdag d. 20 juli og her siger vi også farvel til Maja. 

b. Desværre har Ripella ikke levet op til forventninger som rideskole hest og leveres derfor 

tilbage ejeren som har udlånt Ripella.  

c. Den store Futte er under tilridning som rideskolehest og introduceres langsomt til eleverne 

førend at den endelig tages i brug til de små elever. 

d.  

3. Nyt fra marianne – certificeringer – fondsansøgninger 

Bestyrelsen ser et behov for at få præciseret, hvilke aktiviteter og ressourcer, som ønskes i 

HSK respektive aktivitetsudvalg. Derfor introduceres nu en Forretningsordn. Denne skal 

være med til at tydeliggøre ansvarsområder og opgaver for udvalgenes medlemmerne. 

i. Oplæg til forretningsorden herunder opgavefordeling intrdocueres af Marianne. 

Forslaget evalueres ved næste møde i bestyrelsen mm.  

b. Vi har ansøgt DiF fond om tilskud til anlæggelse af ridespor. 

4. Nyt fra kasseren 

a. Kassen er desværre ikke bogført op til dato. Desuden står bestyrelsen uden kasser og søger 

derfor en perosn til denne post til tage over når Zandra går på barsel. 

5. Nyt fra formand  

a. Intet nyt fra formanden.  Dog kom formanden nød råb om at stævne udvalget savner 

medlemmer.   

i. Opgaven håndteres af primært Anna efter Camilla har sagt ”forladt” posten. Men 

hun ser sig ikke i stand til at håndtere dette alene fremadrettet.  Derfor søges her 

også nye medlemmer til at dele opgaven med Anna. Bestyrelsen søger derfor nye 

emner til at deltage i opgaven og som behandles på næst kommende 

bestyrelsesmøde. 

6. Nyt fra næstformand 

a. Intet nyt fra næstformanden 

7. Nyt fra sekretæren – Input til diskussion:  

 

a. Evaluering af medlems inddragelse til stævner fremadrettet 

i. Vagtplaner skal forbedres 

ii. Ressourceplaner – hvormange ressourcer skal vi bruge pr. gang/stævne 

iii. Hvordan undgår vi rovdrift på de enkelte frivillige 

iv. Enkelte hjælpere forlader opgaven når vedkommende ikke ”gider”længere uden at 

afklare hvem som overtager 

b. Alternativ betragtning – færre stævner/indtægter – hvad stiger priserne med og hvilke 

konsekvenser vil det medføre? 

Punkt overføres til næste bestyrelsesmøde i august 2019 på grund tidspres. 



8. Nyt fra fonden  

a. Konklusion på banerenovering 

i. Dressurbanen fungere ikke tilfredsstillende. Leverandøren sættes i stævne inden 

for kort tid for at rette op på banen. Ansv Agnete og Andrew. 

b. Evaluering på stævne rapport fra seneste pony sprigstævne. 

i. Rimelig fin evaluering dog med bemærkning om opvarmnigsbanens tilstand 

(Dressurbanen) Se aktivitet ovenfor. 

c. Et flot hegn er opsat omkring den udendørs dressur bane  og springbane som aftalt på 

sidste bestyrelsesmødet. Resulatet er tilfredsstillende☺. 

d. Fonden får tilført det næste halve års tilskud ultimo juni, hvorfor opgaverne på 

prioriteringslisten gennemgåes på næste bestyrelsesmøde.  

9. Nyt fra Elevskolen 

a. Nye tiltag og nye heste – se under Mette. 

10. Nyt fra oldboys  

a. intet nyt (dog undersøger Agnete om oldboyserne vil bidrage med hjælp under det 

kommende landstævne i august)  

11. Landsstævne 

a. Planlægning af informationsmøde omkring landsstævnet er godt i gang. På nuværende 

tidspunkt har vi speakere, dommere, banebyggere og baneleder på plads.  

12. Evt. 

a.  Ingen ting til eventuelt. 


