
Bestyrelsesmøde mandag 09/12 – 2019 kl. 19.00 

Fremmødte: Mette, Katrine, Andrew, Agnete, Anna, Søren 

1. Uddeling af Julegaver til personalet og ønske god jul. 

2. Godkendelsen af referat er accepteret.  

3. Nyt fra Mette  

a. Bunden i den store ridehal lever stadig ikke helt op til forventningerne. Agnete tager fat i 

Michael (Leverandøren) for at få hans input til en mulig løsning. Vi forsøger endvidere at 

vande banen med den nye vandvogn. 

b. Grundet stigende omkostninger (foder og personale) vil bestyrelsen vurdere om antallet af 

opstaldningsydelser skal reduceres samt justeringer af priserne herpå skal gennemføres i 

nye år.    

c. Nordea fonden har doneret 35 K til køb af ny rideskolehest. Vi leder efter en stor 

pony/lille hest. Mette leder efter en hest som er passende målet er at finde en hest efter 

nytår. 

d. Futte er sat til salg – hesten er solgt.  

e. Rideskolens juleafslutning invitationer er sendt ud. Vi forventer, at juleafslutningen meldes 

ud løbende til alle undervisningstimer fremadrettet indtil Jul. 

4. Nyt fra marianne – certificeringer – fondsansøgninger 

a. Møde med rideforbundet - Kommentar fra Marianne:  

”Mødet med Maja fra DRF gik rigtig fint, hun hjælper mig færdig med 

certificeringen inden årsskiftet. Hun er meget positiv overfor vores klub, synes 

at der er rigtig meget, hun kan bruge i anbefalinger til andre klubber også, så 

stor ros til alle jer, der er med til at skabe denne fine vurdering, ikke mindst 

vores web-folk, omkring de mange fine ting på hjemmesiden”. 
5. Nyt fra kasseren 

a. Resultatet er fornuftigt og der er stadig penge på kontoen. Bestyrelsen påtænker at 

forudbetale husleje 2-3 måneder til ride centret for at dække omkostninger betale diverse 

arbejder og udlæg. 

6. Nyt fra formand   
a. Til stævneudvalgsarbejde ønskes flere nye kræfter idet dette arbejde i dag dækkes af kun 

en person fra bestyrelsen. Mette laver et opslag på HSK privat, hvor bestyrelsen på det 
kraftigste vil opfordre vores klubmedlemmer at melde sig.  

b. Et nyt tiltag for at tiltrække flere stævnehjælpere påtænker bestyrelsen at de som hjælper 
ved stævner kan fritages for stævnebetaling til HSKs egne stævner. Her vil bestyrelsen 
meget gerne se flere rideskoleryttere på hjælperlisterne.  

7. Nyt fra næstformand 

a. Mikrofon og musik er klar til næste stævne. 

8. Nyt fra sekretæren  

a. Søg tilskud til reparation/udbedring af rideskole stald (Skimmelsvamp). Bestyrelsen 

beslutter at starte en sag. Omkostninger til at få en udredning er DKK 2-3 k.  

b. Mette spørger Cecillies far om han kan lave en rapport. 

c. Nyt mission/visions møde planlægges  - 12. Januar 2020 kl. 0900. 

9. Nyt fra fonden  

a. Porte og hjørne ved overgang fra lille ridehal i det store ridehus trænger til renovering. Det 

er besluttet at ride centret foretager renovering så snart der er plads til det i budgettet for 



det nye år (2020). Frivillige som ønsker at deltage i dette arbejde må meget gerne melde sig 

på banen. 

b. På trods af vi løbende forsøger at udskifte stolper mv. oplever personalet stadig problemer 

med hestene, at trænger igennem hegne mellem foldene på grund af dårlig stand. Disse 

skal renoveres/udskiftes. Da vi ikke helt har en aftale i forhold til den jord som foldene er 

anlagt på vil bestyrelsen forsøge at opnå en mere vedvarende aftale med ejerne på 

Hyldebjerggård. Andrew tager kontakt til naboen for at få en afklaring/ 

forventningsafstemning. 

c. Udskiftning af eltavler i Lille Ridehal (15K) i den Store Ridehal (25K). Vi oplever at strømmen 

går og HFI relæ slår ud. 

Ovenstående laves/renoveres til næste år vi har fået det halvårlige tilskud fra kommunen. 

10. Nyt fra Elevskolen 

11. Nyt fra oldboys  

12. Evt  

 

 

  


