
Bestyrelsesmøde Tirsdag 09/02 – 2021 kl. 18.00 Digitalt 

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

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

2. Nyt fra Mette  

a. Fremtidige beriderelever i HSK. Nanna stopper som beriderelev hos HSK 1/8 2021.  

b. Hvordan det fremtidige medarbejder setup skal se ud skal drøftes/overvejes i bestyrelsen. 

Om vi vil fortsætte med 2 beriderlever eller et alternativ. 

3. Nyt fra Marianne – certificeringer – fondsansøgninger 

4. Nyt fra kasseren 

a. Årsregnskabet skal underskrives af bestyrelsen. Regnskabet lægger på kontoret. 

b. Budgettet for 2021 viser et underskud på 150.000 kr. dels på grund af dobbelthusleje til 

beriderelever bolig. Malenes (staldpige) ansættelse ophører 31/3-2021. 

5. Nyt fra formand 

a. Stævneudvalgsformand – vi skal have fundet kandidater.Freya (smukke) forlsåes. 
b. Aktivitetsudvalgsformand – Louise Matszen fortsætter 

i. Top 3 hvordan afholder vi/ nye regler se fremsendte fra Christina. Christina 
Normand og Katrine opdaterer reglerne/retningslinierne for 2021. 

ii. Dette gælder både for dressur og spring (Pony/Hest) 
c. Klubmesterskabsregler 

i. Reglerne kræver et brush up.ansv. Mette.   
d. Hvordan forholder vi os til frivilligt arbejde og betaling for det. Under normale 

omstændigheder tilbyder klubben ikke betaling for frivilligt arbejde. Dog der kan 
forekomme projekter som kræver en vis ekspertise for arbejdes udførsel at klubben 
udbetaler kompensation. 

6. Nyt fra Næstformanden 
a. Intet nyt 

Nyt fra sekretæren  

Springtider om søndagen i det store ridehus.  

Der skæres en time af søndagens åbningstid for springrytterne således at springtiden er fra 10-16 

søndag.  Derudover indskærpes det at man skal booke sin springtid inden kl. 10.00søndag. 

 

7. Nyt fra Benny 

a. Status på isoleringsprojekt af vandrør. Res. Der vand i alle vandkopper. 

8. Nyt fra fonden  

a. Vi har skiftet til OK el selskab 

b. Ingen større renoveringsprojekter planlagt. 

9. Nyt fra Elevskolen 

a. Wayne bliver stillet til rådighed rideskolen. 

b. Klippe kort bliver udstedt til rideskoleelever for manglende undervisning.  

10. Nyt fra oldboys  

a. Oldboys holdet rider igen dog uden instruktør. 

11. Evt. 

 

  


