
Bestyrelsesmøde Tirsdag 09/01 – 2021 kl. 18.00 Digitalt 

Inviteret er: Mette, Marianne, Katrine, Andrew, Agnete, Benny, Christina, og Søren 

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde er godkendt. 

2. Nyt fra Mette  

a. Mette forventer at komme i gang med at undervise beridereleverne midt februar. 

b. Katrine kontakter Mette, hvordan vi håndtere tingene fremadrettet 

3. Nyt fra Marianne – certificeringer – fondsansøgninger 

a. Ansøger Corona puljen for kompensationsmidler. 

4. Nyt fra kasseren 

a. Overblik på økonomi er fin 

5. Nyt fra formand 

a. Generalforsamling udsættes og datoen flyttes til 21/4 - 2021 kl. 19.00 
i. Ny fanebærer - Erik stopper (Charlotte Bagge vil gerne) 

ii. Formanden ønsker at fortsætte en periode mere. 
iii. Sekretær fortsætter gerne i bestyrelsen. 

b. Best medlem - Benny Resen vil gerne vælges til bestyrelsen  
c. Stævneudvalgsformand – vi skal have fundet kandidater. 
d. Aktivitetsudvalgsformand – Louise Matszen fortsætter 

i. Budget årsregnskab - forslag til budget fremsendes søndag – overføres til 
næste bestyrelsesmøde 

ii. Top 3 hvordan afholder vi/ nye regler se fremsendte fra Christina - overføres 
til næste bestyrelsesmøde 

e. Forslag til hvordan ridehuskort 
i. Dagsridehuskort sløjfes dog kan man købe et arrangementskort (100kr) 

ii. Der vil blive tilbudt: Årskort, Halvårskort samt et månedskort som anvendes 
i forbindelse med undervisning. Træder i kraft pr. 1. februar 2021. Alle som 
køber et ridehuskort opfordres kraftigt til at deltage i de aktiviteter som 
klubben afholder henover året bl.a. stævner mv. 

f. Klubmesterskabsregler 
i. Overføres til næste bestyrelsesmøde 

g. Covid 19 - plan til HSK efter 17/1. Ridehusene og stalde er fortsat underlagt 
forsamlingsforbuddet på 5 personer. Alle medlemmer bedes bærer mundbind når 
de ikke sidder på en hest. 

i. Status på EHN 1 virus. Virusen synes begrænses til Hesslegaards besætning.  
ii. Derfor åbnes Ridehus adgangen for alle med ridehuskort efter den 17/1 – 2021. 

iii. Tider til ridehuset kan derfor bookes via Facebook Helsinge Rideklub.  
6. Nyt fra Næstformanden 

a. Undervisning af beridereleverne foretages af Sabrina i Dressur samt Thomas Dressler i 

spring 

b. Springdagene koordineres via facebook gruppen Helsinge Rideklub 

7. Nyt fra sekretæren  

a. Præcisering af krav om mundbind i stalde. Opslag på Facebook. 
8. Nyt fra fonden  

a. Vedligeholdsprojekter i 2021 tages løbende i løbet af året.  

b. Økonomi 2021 – har fået tilsagn om at HSK bibeholder samme tilskud som tidligere. 



9. Nyt fra Elevskolen 

10. Digitale indspark og træning laves af beridereleverne. Motionering af rideskole hestene kan bookes 

via Eirin. 

11. Nyt fra oldboys  

12. Evt 

 

  


