
Bestyrelsesmøde Tirsdag 11/05 – 2021 kl. 18.00  

Inviteret er: Mette, Katrine, Andrew, Christina, Martin og Søren 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

2. Nyt fra Mette  

a. Smalt ansøgerfelt som berider elev kun få kandidater vi afventer til vi har flere kandidater. 

b. Nanna er på skole og Linea har overtaget Nannas elevhold. 

c. Boksstatus => få ledige bokse. Vi vil annoncere på FB efter nye lejere. Ansv. Mette 

 

3. Nyt fra Marianne – certificeringer – fondsansøgninger 

a. Marianne søger kommunen tilskud til ny børnespringbane. Ansv. Marianne 

b. Investering i skilt fra DRF 2.400 kr. som viser at HSK er DRF certificeret ride center. Skiltet 

placeres for enden af den store ridehal. Ansvar Marianne. 

c. FOG fondens penge skal anvendes til indvendige tag i rideskolestalden. Vi arrangerer en 

arbejdsweekend henover sommeren. Bestyrelsen beslutter hvornår renoveringen skal 

foregå dog efter uge 27, 2021. 

4. Nyt fra kasseren 

a. Regnskabet til Generalforsamlingen skal klargøres 

b. Økonomien ser fornuftig ud. 

5. Nyt fra formand 
a. Aktivitetsudvalg=> medlemmer savnes.  
b. Underviserne skal stå for information om aktiviteter såsom ride lejr og andre tiltag i 

rideskolen.  
 

6. Nyt fra Næstformanden 
 

7. Nyt fra sekretæren  

a. Ny generalforsamlingstidspunkt 

b. Fastholdelse af medlemmer – hvordan motivere vi endnu flere 

pensionærer/medlemmer/forældre til rideskoleelever mv. til at give en hånd med til 

stævner.  

c. Bestyrelsen påtænker at indfører interessetimer og nye tiltag: 

i. Der indkaldes til staldmøde inden generalforsamlingen. 

ii. Vi indfører 5 interessetimer pr. boks pr måned. 

iii. Hvis ikke man deltager tilføres ekstrabetaling på bokslejeren på 1500 kr. pr måned. 

iv. Alternativt undlader vi at afholde stævner, hvilket medfører en kraftig stigning i 

bokslejen. 

v. Ændring nuværende stald kontrakt indføres interessetimer 5 timer pr. måned. 

d. Miljø i dommertårn => dommer/hjælpere 

i. Bestyrelsen vil tænke i alternativer af dommer referencer 

8. Nyt fonden 

9. Nyt fra Elevskolen 

10. Nyt fra oldboys  

11. Evt  


