
Bestyrelsesmøde HRK den 28. januar 2016 
 

Til stede: Claus, Jeanette, Randi, Sus, Catrine, Lise, (Christopher) 

Ikke til stede: Anika 

 

Agenda: 
1. Godkendelse af referat fra sidst  

2. Orientering om daglig leder mm. 

3. Generalforsamling – bestyrelse 

4. Ventelister 

5. HD Boksen - retssag 

6. Stævnesituation 

7. Opfølgning på aktiviteter i ovenstående referat: 

a. Ny staldmedarbejder 
b. Kirkestien 

 

Udestående punkter fra medlemsmødet: 

8. Leif Sørensen 
9. Bookning af folde  
10. Opdatering af hjemmeside med undervisningstilbud 
11. Ryttermærker 
12. Rideskoleheste på fold og er de ude 2 timer om dagen? 
13. Aftenhø til rideskoleheste 
14. Mere lys om ridehusene 
15. Regel om foldbookning (max på 2 folde fx) 
16. Lys ved skabe i det lille ridehus 
_____________________________________________________________________________ 

Ad 1 – Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet blev godkendt. 

Ad 2 – Orientering om daglig leder mm. 

FU har holdt nogle møder med Lars her i januar dels for at afstemme forventninger og 
også for at opdatere lidt omkring ”historikken”.  

Ny person er ansat til rideskolen – Christina Kolter.  

Emma stopper pr. 1. februar. 

Ad 3 – Generalforsamling – bestyrelse 



Der indkaldes til generalforsamling i næste uge (senest onsdag). Der er endnu ikke 
modtaget nogle ønsker om at tiltræde bestyrelsen, men der har været et par forespørgsler 
til Jeanette. 

Der er enighed i bestyrelsen om en forhøjelse på bokslejen på 5% bortset fra udeboksene, 
så dette vil fremgå af budgettet. 

Ad 4 – Ventelister 

Udkast fra Lars, Lars og Git blev gennemgået og accepteret med nogle få ændringer vedr. 
reservation. Claus sender ændringerne til Git. 

Ad 5 – HD Boksen - retssag 

Vi har hørt fra vores advokat. Modparten har fået ny advokat, og der kommer nu en del 
nye spørgsmål. Det ser desværre ikke særlig lyst ud mht. at få penge ud af HD Boksen. 

Ad 6 – Stævnesituation 

Vi skal forsøge at mobilisere noget mere frivillig arbejdskraft. Lars T er i fuld gang og er 
meget optimistisk.  

Ad 7 – a – Ny staldmedarbejder 

Der søges stadig.  

Ad 7 - b – Kirkestien 

Christopher har talt med journalisten, men Claus har ikke hørt noget. 

Ad 8 – Leif Sørensen 

Leif Sørensen er blevet spurgt om en mere fast tilknytning til Holte, men er ikke interes-
seret i dette. 

Ad 9 – Bookning af folde 

Lars og Lars har gang i nogle tiltag omkring dette. Også omkring en evt. mulighed for 
foldordning i week-enden i et mindre antal timer og på enkelte folde. Der var enighed om, 
at det stadig skal være muligt for pensionærer selv at sætte deres hest på fold i week-
enden.  

Ad 10 – Opdatering af hjemmeside med undervisningstilbud 

Vi forventer, at Lars T tager sig af dette punkt. 

Ad 11 – 15 

Blev ikke diskuteret i detaljer. 

Ad 16 – Lys ved skabe i det lille ridehus 

Er fixet. 

Evt. 

Jeanette fortalte, at kommunens tilskud for 2016 er blevet forhøjet i forhold til sidste år. 



Dette samt det faktum, at vi har næsten 100% belægning gør, at vores likviditetsud-
fordringer forventes overstået om ca. 1 måned. 

Næste bestyrelsesmøde 

Bliver med den nye bestyrelse efter generalforsamlingen. 

 


