
Bestyrelsesmøde mandag 11/11 – 2019 kl. 19.00 

Fremmødte er: Marianne, Katrine, Andrew, Agnete, Anna og Søren 

1. Godkendelse af referat 

a. Referatet godkendes fra sidste møde uden bemærkninger. 

2. Nyt fra Mette  

3. Nyt fra Marianne – certificeringer – fondsansøgninger 
a. Gribskov Rideklub konkurs. Marianne orienterede om situationen i Gribskov Ride Klub. Kurator har sendt en 

liste med materiale som kan købes ud af boet. Andrew ringer til Kurator for at få et overblik/bud hvad der 

kan købes til HSK. HSK kunne være interesseret i vandvogn/traktor/spring mm. 

4. Nyt fra kasseren 
a. Resultatet er fornuftigt og vi følger budgettet. 

5. Nyt fra formand   
a. Baneplanner er købt og betalt kommer i løbet af uge 46. (er leveret) 
b. Ny græsslåmaskine da de gamle var slidt op (købt og betalt) 

6. Nyt fra næstformand 
a. Mere ridebanespringningstid:  

Springrytterne ønsker mere tid i det store ridehus.  

i. Bestyrelsen forslår onsdagens skolespringning rykkes frem med start kl. 16.00 og til sidste hold 

kl.17.00, hvorefter der kan springes resten af aftenen og sidste ryttere pakker spring væk. 

ii. Reservere enten søndag ½ dag til springning i det store ridehus. 

7. Nyt fra sekretæren  
a. Søge tilskud til reparation/udbedring af rideskole stald (Skimmelsvamp).  

Bestyrelsen beslutter at starte en sag for at ansøge kommunen om tilskud til renovering af rideskole stald. Vi 

kontakter en bygningssagkyndig for rådgivning og udarbejdelse af rapport til at underbygge vores ansøgning. 

 

http://gribskovelite.dk/  

 
Tilbyde medlemskab til vores elite ryttere kom med forslag. Der er i de senere år kommet en stigende 

forståelse for, blandt vores lokale politikere, at det er værdifuldt, at støtte eliteidrætten på mange planer. 

Det bevirker, at der nu er afsat penge til, at give de allerbedste idrætsudøvere, en økonomisk håndsrækning, 

således de kan bevare deres tilknytning til deres lokale klub. Der er afsat 100.000 kr. om året over de næste 8 

år, som kan søges til at understøtte kommende verdensatleter tilhørende en idrætsklub i Gribskov. HSK skal 

indstille / ansøge ryttere som vi finder kunne være relvante til at modtage denne støtte. 

8. Nyt fra fonden  
a. Status på ny bund i den store ridehal. Stævnerapporten (springstævne) fik 4 point i rapporten.  

b. Gammel bund flyttes fra parkeringsplads. 

9. Nyt fra Elevskolen 

10. Nyt fra oldboys  
a. Oldboys afdelingen har fået tilgang af 2 nye ryttere. 

11. Evt  
a. Forslag fra Anna: 

i. Publikumsafspærringen fjernes ved stævner i det lille ridehus så rytterne får mere plads at ride på.  

b. Bestyrelsen vil gerne beholde af afspærringen, da det giver mulighed for trænere, at være tilstede under 

opvarmningen samtidig med at det letter adgangen for besøgende til tribunerne i det store ridehus.  

Ønsker:  

Emhætte til køkken ønskes.  

- Vi spørger Kenneth Broch om han kan hjælpe til med installation og indkøb af emhætte.  

Ny fodervogn til hø ønskes fra personalet i stalden.  

- Vi undersøgere om det er nice to have eller need to have eller anden løsning kan gøre det. 
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