
Bestyrelsesmøde Tirsdag 09/03 – 2021 kl. 18.00  

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

1. Godkendt referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

2. Nyt fra Mette  

a. Mette ansøger om forlængelse af kompensation af lønudgifterne fra kommunen da der er ikke udsigt til 

at Mette kommer tilbage inden for en kort tidshorisont.  

b. Klubben begynder at lede efter en ny beriderelev som kan starte 1/7 -2021 til erstatning for Nanna. 

Mette fortsætter som læremester. 

c. Staldpigen Malene fortsætter sit arbejde i stalden indtil videre. 

d. Amanda er den nye weekend staldvagt. 

e. Husk at annoncere nye opstalder i stalden (ansv. Mette/Beriderelever) 

3. Nyt fra Marianne – certificeringer – fondsansøgninger 

a. Kulturpuljen kan søges til at dække udgifter og tab i forbindelse med COVID-19. Den åbner for 

ansøgninger tirsdag d. 9. februar med ansøgningsfrist mandag d. 15, marts kl. 23.59. Læs mere her  - 

DGI’s puljen (3. omgang) forsøges at ansøge på ny 50.000. 

b. DGI puljen har vi ansøgt Covid 19 kompensation her har vi fået 50.000.  

c. Hos Idrætsrådet har HSK ansøgt Covid støtte ca. 27.000. Afgørelsen falder d.9/3-2021. 

4. Nyt fra kasseren 

a. Økonomien er sund. 

5. Nyt fra formand 
a. Klubmesterskabsregler 

i. Mette laver et oplæg til revideret regelsæt til klubmesterskaberne. 
b. Håndtag til den lille hal erstattes. Ansv. Andrew 
c. Reparation af hul gangen privat stald og rideskole stald. Dertil udbedres huller i rideskolesadelrum + 

flere steder.  
i. Ansv Andrew 

d. Stævner (sløjfespring) og Pony spring 4/4 – 2021.  
e. Spring skal bære ud til springbanen. Onsdag d. 17/3 – 2021. kl. 17.30. 

6. Nyt fra Næstformanden 
a. Dyser i vandingsanlægget er skudt af. Derfor opfordres der til at der vandes med brandslagen indtil 

udbedring er foretaget. 
7. Nyt fra sekretæren  

8. Nyt fra Benny 

a. Klubbens ansvar mellem ridecenter og rideklub 

b. Ny ansvarsfordeling i bestyrelsen  

i. Ansv. Benny og Katrine 

c. Tænder på harven er slidt hvorfor nye reservedele bestilt og Benny udbedre. 

d. Ny varmepumpe opsættes i rytterstuen og varmepumpen ved toilettet repareres.  

i. Ride centeret dækker omkostningerne 

e. Tagrender er renset ml. stald mv. 

9. Nyt fonden  

a. Halmladens tag skal efterses og evt. udskiftes. 

b. Bund i ride husene skal tilføres flere flokker 

10. Nyt fra Elevskolen 

11. Elevskolen er startet op igen og vi heldigvis ikke mistet nogen elever. 

12. Nyt fra oldboys  

a. 3 potentielle nye ryttere til oldboys holdet dog mangler vi heste som kan anvendes af voksne. 

13. Evt 
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