
Bestyrelsesmøde torsdag 10/03 – 2022 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  

o Det går godt med beridereleverne og vi regner med at Nora skal stiller optagelsesprøve 

(berider) 17/6 2022 

o Eirin skal på skole til efteråret 5 uger. 

o Pensionærer: Boksene fyldes løbende op henover foråret. Mette har købt 3 pony som skal 

gå med på rideskolen. Baxter skal nok videre/sælges da den ikke helt passer til skoleridning. 

o Strømudfald et problem som irriterer i hverdagen og under stævner. Agnete ser på sagen. 

o Eleverne inviteres med til næste bestyrelsesmøde for at drøfte ansvar og 

arbejdsbetingelser. 

o Fundamentet under barrieren ved den store port i ridehuset står skævt. Holdes under 

observation. Ansv. Mette 

o Harven er blevet skæv og skal rettes op.  

o CHR registrering skal opdateres, anvs. Mette. 

 

3. Nyt fra Marianne – certificeringer – fondsansøgninger 

Følgende fonde er søgt: 

o Sol & Strand er søgt 30.000 kr. 

o DIF puljen 30.000 kr 

o Fritidsrådet har ligeledes puljer kan søges. 

Idrætsrådet : Marianne er valgt til idrætsrådet i Gribskov kommune.  

o Prisuddeling af 28/4  

o 4/5 idrætsrådet afholder møde som vedrører klubber som modtager støtte fra kommunen 

men er ikke en del af halfordelingerne. Emner: Fremtid og større elregninger. Her må 

Helsinge rideklub gerne være repræsenteret med et par medlemmer. 

o Certificering vi har opnået alle certificeringer dog ikke bæredygtighed. 

4. Nyt fra kassereren 

o Økonomien er under pres bl.a. på grund af stigende el- og foderpriser. 

5. Nyt fra formand 
o Drf repræsenstantskabsmøde 2/4 

o Bestyrelsen er forhindret i at deltage. 
o Championat listen fra Charlotte Morton - reglerne implementeres 
o Klubmesterskabsregler fortsættes uændret. 
o Staldmøde - onsdag d. 13. april kl. 19.00. 

▪ Ny staldkontrakt 
▪ Arbejdsweekender mv 
▪ Hjælp til stævner 

 
o Spring ud sættes ud på springbanen 27 marts samtidig rep. af springene. 

 
6. Nyt fra Næstformanden 

o Hegnopsætning begynder i marts måned. 



o Tidspunkter springninger i ferieperioder (onsdage) inddrages den normale rideskoletid 
således at springrytterne kan anvende den ledige tid. 

o  
7. Nyt fra sekretæren  

o  

8. Nyt fonden 

o  

9. Nyt fra Elevskolen 

o Fastelavn - succes  -10 børn 

10. Nyt fra oldboys  

o  

11. Evt 

  

 


