
Bestyrelsesmøde Torsdag 09/04 – 2020 kl. 10.00 

Inivteret er: Mette, Katrine, Andrew, Christina og Søren 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

2. Nyt fra Mette  

a. Rideskolehest – sat på stand by på grund af Covid 19. Da vi ikke ønsker at sættes rideskolen 

i en økonomisk yderligere belastning. 

b. God og fin stemning i privat stalden. Eleverne har det fint og er ved godt mod.  

c. Begrænsning af adgangen til HSK. Bestyrelsen vil understege skrivelse fra DFR: 
”Rideklubberne skal sørge for, at maks. 10 personer opholder sig på matriklen ad gangen, jf. 

myndighedernes forbud mod forsamlinger over 10 personer. Dette kan håndteres på mange forskellige 

måder – herunder brug af turnusordninger, online bookingsystemer, etc. Det vigtigste er, at man i 

fællesskab i klubben finder en løsning, der resulterer i, at der er så få personer som muligt på klubbens 

matrikel ad gangen. Reglen omhandler altså hele klubbens matrikel og ikke de enkelte bygninger/områder 

på klubbens matrikel isoleret set. DRF anbefaler desuden, at man som klub kontakter de lokale 

politimyndigheder, hvis man er i tvivl om, hvorledes man skal agere for at overholde forbuddet fra 

myndighederne.”  

Bestyrelsen henstiller til at klubbens medlemmer overholder ovenstående efter bedste evne. 
3. Nyt fra Marianne – certificeringer – fondsansøgninger 

a. Certificeringsprojektet skal færdiggøres – Mette tager fat i Marianne for den videre forløb. 

4. Nyt fra kasseren 

a. Omsætningsnedgang i elevskolen – Klubben har tilbagebetalt ca. 20.000 i månedlig 

kontingent mv. Dog har en del medlemmer valgt at donere et beløb til klubben. 

b. Hævning af boksen lejen er implementeret pr. 1. april 2020. 

5. Nyt fra formand   
a. Hvordan genåbner vi klubben? 

i. Bestyrelsen har valgt at genåbne for partridning for bla. hestenes velfærd.  
b. Sommerlejr Gribskov – udsættes til næste betyrelsesmøde. 
c. Arbejdsdag for klubben. Aktiviteterne lægges op på HSK´s  

 
i. Nedvask af stalde (Elev/privat) – skal arrangeres i juni/juli 

ii. Oprensning af folde 
iii. Rykker spring ud til springbanen 
iv. Maling af spring 
v. Maling af barriere i det lille ridehus 

vi. Bejse og rensning af barriere i det store ridehus. 
vii. Gulvene i rytterstuen. 

 
6. Nyt fra næstformand 

a. Status på ridebanerne. Bestyrelsen anser den store ridehals beskaffenhed tilfredsstillende 

og sagen anses for afsluttet. 

7. Nyt fra sekretæren  

a. Tilskudsordning – kompensation udsat til næste bestyrelsensmøde 

b. Status på rideskole stalden – vi skal have indhente min 2 tilbud udførelsen af opgaven. 

8. Nyt fra fonden  

9. Nyt fra Elevskolen 

10. Nyt fra oldboys  

11. Evt 

  


