
Bestyrelsesmøde mandag 5/8 – 2019 kl. 19.00 

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

1. Godkendelse af referat 

a. Referatet godkendes fra mødet den 6/7 -2019. 

2. Nyt fra Mette 

a. Modtagelse af den nye elev Nanna 

i. Kontrakt er lavet på Nanna og Mette er godkendt som rideinstruktørlærermester. 

ii. Eleverne tilbydes at tage ekstravagter staldvagter og Belinda kan overvejes at 

tilbydes staldvagter efter behov. 

3. Nyt fra Marianne – certificeringer – fondsansøgninger 

a. Certificeringerne –forretningsorden er lavet som grundlag jf DRF. Retningsliner for god 

ledelse inkl arbejdesopgaver udarbejdes af bestyrelsen i samarbejde med den daglige leder. 

Arbejdsopgaverne er defineret i forretningslinierne.  

b. Helsinge rideklubs fremtid drøftes på næste møde i september måned oplæg fra Søren og 

Marianne. 

c. Dif ridespor ansøgningsfrist i slut september 

d. Nannas springhest kan købes til rideskolen hertil søges et fondstilskud. 

4. Nyt fra kasseren 

a. Status på 1 halvår 

i. Status regnskabet ser fornuftigt ud og vi har styr på omkostningerne alt er 

opdateret og bogført op til 7. måned. 

5. Nyt fra formand    
a. Udluftning af ridehus – Se Erikas henvendelse 

i. Henvendelse blev drøftet og afvises. Bl.a. med den begrundelse at vi gerne ser at 

ridehus dørern er lukket da vi gerne vil undgå at have duer flyvende rundt i ridehuset 

til stor gene for de som rider.. Videre finder bestyrelsen ikke et argumenteret 

grundlag for at luften i ridehusene skulle være dårlig og sundhedsskadende for 

hestene eller ryttere. Men anerkender dog, at der på meget varme sommerdage kan 

det forekomme, at luften er fugtig efter vi har vandet banerne. 

b. Cool dyrlæge udredning hjerte problemer. Skal rideskolen bruge 5.000 kr, på en udredning. 

c. Bestyrelsen beslutter at vi skal have en second opinon fra Dyrelægerne i Laugø – Klaus 

Alexander. Mette har beslutningskompetancen til at gå videre med en udredning. 

d. Kasser post besættes – Søren spørger Pia om hun har lyst☺. 

e. Nyt betalingssystem. Vi afviser tilbudet og synes ikke det er værd at skifte et eksisterende. 

f. Børnefestival – 13-14 september deltagelse drøftes tilmelding senst men kan ikke betale sig 

at deltage da målgruppen ikke kommer. 

g. Betaling af trailer parkering fastholdes og fremgår af vores prisliste. 

6. Nyt fra næstformand 

a. Intet fra næst formanden. 

7. Nyt fra sekretæren – Input 

a. Evaluering af stævner – Drøftes men gemmes til næste bestyrelsemøde når vi skal drøfte 

HSKs fremtid. 

8. Nyt fra fonden  

a. Konklusion på banerenovering 

i. Banen virker god og bunden fast. Banen er klar til stævnet. 

ii. Vinduet i dommer tårn bliver lavet inden landsstævnet så kan åbnes/lukkes. Agnete 

har fået fat i tømren som håndtere opgaven.  



iii. Ressourcerne i fonden er ved at være brugt op økonomien i fonden pt. 68 K. 

b. Evaluering på stævne ble ikke drøftet 

c. Opgave prioriteringslisten gennemgåes på næste bestyrelsesmøde 

d. Ny alarmopkobling – delvis billigere udsættes til fremtiden. 

9. Nyt fra Elevskolen 

a. Har haft sommerferie men opstart er d. 12 august. 

10. Nyt fra oldboys  

a. Intet nyt pga. Sommerferie men starter op d. 6. august. 

11. Landsstævne 

a. Planlægning af de sidste tiltag inden landsstævnet  

i. Vi er klar til at modtage rytterne og deres familier☺. 

 

12. Evt. 

a. Intet til eventuelt 


