
Bestyrelsesmøde onsdag 07/10 – 2021 kl. 18.00  

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

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde er godkendt. 

2. Nyt fra Mette  

a. Nora er startet og har fået en super start.  

b. Hun skal til optagelsesprøve til sommer 2022. 

c. Klubben bevilliger nyt arbejdstøj mv. til personalet 

d. Mette beder om godkendte referater til upload på Helsingerideklub.dk 

3. Nyt fra Marianne – certificeringer – fondsansøgninger 

a. Vi har modtaget 50K fra DGI fonden som skal bruges til hegn til ridesti. Vi har inviteret 

Karlebo Hegn til gennemgang af klubbens ønsker og priser. 

b. Certificeringsskilt bestilles af Marianne. 

4. Nyt fra kassereren 

a. Økonomien er fornuftig.  

5. Nyt fra formand 
a. Opsigelse af klubbens ydelser skal altid foregå til måneds udgang med betaling for den 

efterfølgende måned. 
b. Kontingent stigning for oldboys rytterne skal betale samme niveau som voksen rytterne. 

Stigningen effektueres fra årsskiftet 2021/22. 
c. Rengøring af toiletterne og rytterstuen skal sættes i system. Vi forsøger, at finde en person 

som vil gøre arbejdet modbetaling via et opslag på facebook. 
d. En mulig lejer har forespurgt om at leje rytter stuen mod betaling. Katrine tager dialog med 

lejer. 
e. Springbanen flyttes ind i ride hallen kl. 14.30 løndag d. 16/10. 
f. Der er bestilt nye rosetter og spring. 
g. Brand eftersyn er foretaget og brand slanger udskiftes. 
h. Reparation og udskiftning af lamper i det store ride hus. Vi skal bruges en lift. 
i. Vinduer skal pudses i ride husene. 
j. Bestyrelsesmøde i December 2021 holdes på La Quard. 
k. Julefrokost for klubben afholdes 18/12 – 2021 kl 18.00 i rytterstuen. Frivillige til festudvalg 

må gerne melde sig. 
6. Nyt fra Næstformanden 

a. Ingen input. 
7. Nyt fra sekretæren  

a. Ingen input. 

8. Nyt fonden 

a. Ikke fremmødt 

9. Nyt fra Elevskolen 

a. Ingen input. 

10. Nyt fra oldboys  

11. Evt  

a.  


