
Bestyrelsesmøde mandag 9/9 – 2019 kl. 19.00 

Deltagerer: Mette, Eirin, Kathrine, Andrew, Agnete, Anna, og Søren 

1. Godkendelse af referat 

a. Referatet fra sidst er godkendt uden bemærkninger. 

2. Nyt fra Mette  

a. Ridekolehesten Cool skal ind på landbohøjskolen til nærmere udredning pris 5 -7.500 kr. 

Beslutning Mette går videre med at får Cool undersøgt. 

b. Vores harve er gået i stykker. Andrew undersøger mulighederne for en ny harve. 

c. Banen i det store ridehus er for dyb og skal tromles mm. Mette følger op med 

leverandøren. 

3. Nyt fra marianne – certificeringer – fondsansøgninger 

a. Jeg vil foreslå et emne til næste bestyrelsesmøde om de tiltag, vi går og snakker om, på 

den lange bane. Hvad skal vi satse på og hvem skal være tovholder ? Forslag: åben 

ridelejr for alle, sommer 2020 eller ?, måske med fokus på dressur ? Rideskolehold for 

de ikke-så-dygtige med det mål at deltage i TREC-staæve i Græsted sommeren 2020 

(fastholdelse af interesserede, der måske ellers er på vej i en anden retning)  
Overflyttes til næste møde i Oktober 2019. 

4. Nyt fra kasseren 

a. Charlotte – Klubmodul skal undersøge vores tal da vi oplever differencer i forhold til budget 

og sidste års tal. 

5. Nyt fra formand   

 Åbent brev tilbestyrelsen oprydning og lukning af boksvinduer mod staldgangen.  

Vinduet mod staldgangen må gerne stå åben, hvis ejeren ønsker det. Men ryttere som er ved 

at klargøre sin hest har lov til at lukke vinduet blot rytteren husker, at åbne vinduet igen 

efterfølgende.  Dog henviser bestyrelsen til, at der ikke må hænge ting på boksdøren såsom 

dækner og gamacher, hvis man vil have sit vindue åben. Ligesom, at ryttere altid skal fjerne 

gamacher og dækner fra gulvet på staldgangen. Hvis man vil opbevare dækner ved boksen 

skal de hænge på de dertil indrettede bøjler. 

Brev 2 

Den hvide dør indtil det store ridehus kan fortsat anvendes som indgang med hest uden 

rytter. Området omkring brønden fyldes op så dækslet igen kommer i niveau.  

Knagerækken skal tilpasses boksdørens længde og vil blive korrigeret af personalet, hvis det 

ikke er tilfældet.  

Ved brand finder bestyrelsen det for tidskrævende, at påsætte grimer og træktorv for at få 

hestene ud af stalden – iden situation gælder om, at få hestene ud hurtigst muligt med eller 

uden grime/træktov. (Man må dog gerne som hestejer placere et træktov ved boksen til 

dette formål). 

6. Nyt fra næstformand 

a. Ridehusets gamle bund skal spredes ud på udendørs springbanen. Leverandøren vil 

foretage denne opgave i uge 38. 

7. Nyt fra sekretæren – Input 

a. Evaluering af stævner/ Landsstævnet 2019 



i. Landsstævnet udløste et minimalt overskud. 

b. HSK mission/vision => foretningsbetingelser implementering  

i. Opstarts og planlægningsmøde søndag d. 27/10 kl 09.00-12.00 

8. Nyt fra fonden  

a. Dommertårnets vindues renovering udsættes til næste år. 

b. Konklusion på banerenovering.  

i. Se under nyt fra Mette. 

c. Opgave prioriteringslisten gennemgåes 

i. Resterende punkter overføres til næste år, 2020. 

9. Nyt fra Elevskolen 

a. Nyt tiltag fra Revitaliseringsudvalget (Mette, Søren, Nanna, og Eirin) bl.a.: 

i. Introduktions brochure til forældre og nye elever 

ii. Niveau inddeling af skoleryttere  

10. Nyt fra oldboys  

11. Evt.  

a. Rotter er stadig et problem men klubben vil overveje et indkøbe et par katte til at holde 

rotterne væk/nede. 

b. Vi mangler fortsat en kasser til bestyrelsen så her en opfordring til at søge denne post. 

c. Vi mangler folk til stævneudvalg. 


