
Bestyrelsesmøde Søndag 12/01 – 2019 kl. 9.00 

Deltog: Mette, Marianne, Katrine, Andrew, Agnete, Anna, og Søren 

1. Referat er godkendt fra bestyrelsesmøde i december 2019. 

2. Nyt fra Mette  

a. Ridehusbunden i det store er ikke tilfredsstillende. Mette har haft kontakt til entreprenøren 

for at få en afklaring. Aftalen er at vi skal vande banen oftere og holde den under 

observation indtil videre. 

b. Ny rideskolehest skal findes – Mette er på sagen alder ( 6-12 år). 

c. Vi skal have fundet en erstatning/ekstra hjælp i stalden. Derfor 15 -20 timer arbejde pr. 

uge. Mette sørger at sætte en jobannonce på facebook. 

3. Nyt fra Marianne – certificeringer – fondsansøgninger 

a. Møde med rideforbundet. Kravene til certificeringsordningen er opfyldt – Mette og 

Marianne sørger for at korrekt information er tilgængelig på hjemmesiden. 

4. Nyt fra kasseren 

a. Der stigning er i medlemmer med + 20 % 

b. Der er en stigning på 10 % i antallet af elever på rideskolen 

c. Resultatet er fornuftigt med et lille underskud på 5Tk. 

5. Nyt fra formand   
a. Stævneudvalgsarbejde nye kræfter ønskes. Karen og Pia er nye medlemmer af 

stævneudvalget i dressur. Linda vil gerne deltage i stævneudvalget for springning. 
b. Der planlagt ca. 20 stævnedage hen over året – 2020. 
c. Generalforsamling skal indkaldeles 19/2 kl. 19.30 Søren sørger for indkaldelse kommer ud 

rettidigt. Vedtægterne er lidt uklar angående hvornår Generalforsamling senest skal 
afholdes. Derfor ønskes en vedtægt ændring foretaget. 

d. Stævnehjælpere kan fritages for stævnebetaling til HSK såfremt man hjælper min 5 timer pr 
stævne. 

 
6. Nyt fra næstformand 

a. Intet nyt  

7. Nyt fra sekretæren  

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

beslutter at starte en sag. Mette Larsen skal have mail inkl. Dokumentation mm. 

 

8.  Nyt fra fonden  

a. Alle eltavler skal gennemgåes og udskiftes  

b. Folde og hegns udvalg (Marianne, Agnete, Benny?, Mette, Søren og Andrew). Projektet 

defineres som nyt hegn & folde opretning. Mette indhenter tilbud fra hegnsfirmaer. Søren 

indkalder til formøde. 

c. Nyt tag: Lille ridehus, store stald og halmladen. Vi skal søge LAK midler – Marianne 

undersøger kriterier og muligheder. Opgaven defineres og tilbud indhentes. Fonden 

definerer opgaven. 

 

9. Nyt fra Elevskolen 

a. Næste møde skal idriftsættes årshjul defineres. 

10. Nyt fra oldboys  

a. Opstart i februar 2020 igen. 



11. Evt  

a. Bianca Bagger og Karoline Broch er indstillet til idrætsprisuddeling i Gribskov Kommune.  

b. Undervisere får god feedback og opbakning fra forældre og rideskole børn.  


