
Bestyrelsesmøde mandag 14/10 – 2019 kl. 19.00 

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

Mødte op til mødet: Mette, Marianne, Katrine, Agnete, Søren og Andrew. 

1. Godkendelse af referat 

a. Referat er godkendt fra sidste bestyrelsesmødet  

2. Nyt fra Mette  
a. Vandet i sadelrummet kommer fra taget og tagrenden skal fikses, Mette spørger Benny. 

b. Rotter findes stadig i foderrum og bokse. Rottefængeren fikser løbende huller og Mette holder fast i 

rottefængeren så vi får problemet løst. 

c. Mette har gennemført personalesamtaler og gode tilbagemeldinger på god trivsel hos personalet. 

d. Rideskolehestene trives og har det godt. Vi kan dog bruge en stor pony/ mindre hest som kan bære en voksen 

til i vores undervisning. Futte er under observation da den kan være svær at håndtere for mindre elever. 

 

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.  

b. Hvad skal vi satse på og hvem skal være tovholder?  

c. Forslag: åben ridelejr for alle, sommer 2020 eller ?, måske med fokus på dressur ?  

d. 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)  

 

Bestyrelsen er af den opfattelse, at ideerne er gode – men rideskolen ikke befinder sig et niveau som vil kunne 

retfærdiggøre deltagelse endnu. Dog har aktivitetsudvalget andre aktiviteter i støbeskeen såsom interne 

dressur og springstævner. 

 

Til orientering fra certificering: Maja fra DRF og Marianne laver certificeringer er i orden og på plads så formalia er på 

plads. (Elever mm). 

Fondsansøgning: Laila fra stalden har tilbudt at sende fondsansøgning til Nordea for at få en tilskud til ny 

skolehest. 

4. Nyt fra kasseren 
a. Charlotte – Klubmodul skal undersøge vores tal da vi oplever forkerte tal i forhold til budget og sidste år. 

Årsagen de store differencer var/er bogføringsfejl sket i sidste år. 

 

5. Nyt fra formand   
a. Vi har fået en pose penge fra OK ca. 1900 DKK i bonus 

6. Nyt fra næstformand 

a. Vi skal have en ny baneplaner. Andrew sørger for en demonstration fra en forhandler. 

b.  

7. Nyt fra sekretæren – Input 
a. Tag utæt i privatstald (Lavinas boks og udluftningskanaler) Søren tager fat i TM Byg for at få et bud på arbejdet. 

8. Nyt fra fonden  
a. Status på ny bund i den store ridehal. Bunden i det store ridehus skiftes 30. oktober 2019. Dog skal Agnete 

kontakte Michael for at få specifikation på det sand han vil levere. Derudover vil vi gerne have referencerne på 

Michaels arbejde. Disse skal tilsendes og tjekkes af Agnete og Mette. Mette ringer bl.a. til Frederiksværk 

rideklub for at få reference fra berideren i klubben (Karin og Andreas) 

b. Rideklubben afholdes der møde i HSK lokaler, hvor vi får besøg af kommunens halinspektører Dato 4/11. 

9. Nyt fra Elevskolen 

a. Niveau inddeling af elever og velkomstbrochure er under udarbejdelse. Lanceres snarest. 

b. Ridelejr i efterårsferien er i gang og eleverne hygger sig☺. 

10. Nyt fra oldboys  



a. Har afholdt old boys mesterskab. Nye medlemmer ønskes. 

11. Evt 

Forslag fra medlem 

  
Det er ingen hemmelighed, at det desværre er rigtig svært at samle hjælpere til stævner. Og sidste stævne (dressur den 
1.9.2019) var absolut ingen undtagelse - tværtimod. 
Var det ikke en idé, at man gjorde den uskrevne regel om, at ryttere, der starter for HSK, skal hjælpe ved det pågældende 
stævne til en nedskreven regel? 
F.eks. således at man binder sig til at hjælpe X antal timer, og gør man det ikke, er man ikke startberettiget ved næste 
stævne? Dette kunne evt. stå på vores hjemmeside og i propositionerne til de enkelte stævner. 
Vil I tale om det i bestyrelsen? 
 
Hanne skal have et svar på sit forslag.  
 
Bestyrelsen har taget forslaget til sig. Hvorfor HSK ryttere henstilles til at stille sin hjælp til rådighed i min. 3 timer når man 
tilmelder sig et stævne i HSK. 
 
Bemærkninger til det netop afholdte sløjfespringstævne. VI gerne have en form for tidsbegrænsning på bom på jord 
ligesom løbere/trækkere skal stilles til rådighed så afviklingen kan gå lidt hurtigere. Ligesom vi oplevede en del kaos på 
opvarmningsbanen, hvorfor HSK burde stille en TD til råddighed. 
 
.  

 


