
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE   
DEN 11. Maj 2016 
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Deltagere:    
Jeannette Haugaard  
Claus B Johannessen   
Catrine Kledal  
Randi Bartholin 
Christian Bjørn Rasmussen 
Jeanne Madsen 
Jacqueline Juncker 
Sine Milling Nielsen 
Lars Terkildsen 

 
Afbud fra:     

Christoffer Reinhardt, Kommunens repræsentant  
Annika Ree, Kommunens repræsentant 
Camilla Jung 

 
 
  
     

Dagsorden 

 
 
 
Dagsorden for mødet er følgende: 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
2. Nyt fra ledelsen v. Lars Therkildsen 
3. Bokskontrakt - nyt forslag fra Git/LT 
4. Undervisere -forslag fra Jaque 
5. Stævnekalender - forventninger/ ønsker til 16/17 
6. Økonomi- orientering  årets første 4 måneder 
7. Evt. 

 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.  
Referatet blev godkendt uden anmærkninger.  
Buster havde sammen med sit afbud sendt et par linjer til Claus – Han 
forfølger opmagasineringstendensen på parkeringspladsen.  
 
Camilla Junker er med beklagelse trådt ud af bestyrelsen af personlige 
grunde. Jeanne Madsen træder ind på Camillas plads – så bestyrelsen er 
igen fuldtallig. 
 
 



 

 

2. Nyt fra ledelsen v. Lars Therkildsen 
HRK er en sund virksomhed – klubben har på det menneskelige plan ud-
fordringer. 
HRK har pt. to stk. personale der er sygemeldt, 4 på 30 timer, yderligere 
5 på timeløn, 1 staldmester, 1 daglig leder samt 1 administrativ medar-
bejder på kontoret. 
 
På underviser delen har HRK 4 undervisere til privat ryttere og 4 under-
visere til rideskolen.  
 
Lars og Lars har ændret ”Hø & Wrap” skiltene på boksene, så de nu hed-
der de korrekte betegnelser og ikke længere ”Tørt hø og Nyt Hø ” 
 
Vi har siden januar fået 15 heste mere opstaldet og de dækker mere end 
den ekstra lønudgift som det har krævet.   
 
Rideskolen – Hest: Er nu fyldt op og yderligere forespørgsler vil blive 
skrevet op på venteliste 
Pony: Der er få frie pladser. 
 
Der blev foreslået en delvis foldordning – dvs. personalet kunne lukke 3 
hest/ponyer ud kl. 14:30 inden de gik hjem – og så skulle ejerne selv 
lukke ind kl. 16:30. Forslaget skal gennemarbejdes da vi ikke helt ved 
om det vil gå ud over den frie foldordning om eftermiddagen. Sagen vil 
blive taget op igen senere. 
 
Etablering af sommerfolde blev diskuteret. Bestyrelsen og ledelsen ken-
der ikke behovet, og der vil derfor blive opsat et opslag på opslagstavlen 
for at kortlægge behovet. 
 
3. Bokskontrakt - nyt forslag fra Git/LT  
Det blev godkendt at man som pensionær skal vende sit ”Hø” skilt på 
højkant hvis hest/pony ikke er hjemme på HRK.   
 
De nye pas regler: Det nye forslag blev godkendt. Man skal kunne frem-
skaffe passet på under 20 min. (liste i saddelrummet over telefonnr. op-
sættes) Ved længere tids fraværd (fx ferie uden hest/pony) skal passet 
deponeres på kontoret. 
 
 
4. Undervisere – Forslag fra Therese Juncker 
Udvidet undervisningstilbud udvides ikke på fast vis, da HRK har 4 faste 
undervisere, men kurser af kortere varighed er muligt. 
 



 

 

5. Stævnekalender - forventninger/ ønsker til 16/17 
Stævner ud over Bundgaard Byg og Københavnsmesterskaberne bliver 
sat på stand-by, da de er for ressourcekrævende og generende overfor 
HRK’s  pensionærer. Hvis der er stemning for fx et internt HRK stævne 
må der komme ønsker fra pensionærerne. 
 
6. Økonomi- orientering  årets første 4 måneder 
Bestyrelsen blev orienteret om at budgettet ser fint ud. (FU har indsigt i 
de reelle tal) Som det ser ud nu vil kassekreditten være afviklet septem-
ber/oktober. Der er fra banken givet grønt lys hvis det dog først sker ul-
timo året. 
 
7. Evt. 
Mobiltelefoner: Der var et ønske om at vi gensendte reglementet vedr. 
mobiltelefoner til vores pensionærer, da det desværre stadigvæk er et 
problem. Der må IKKE tales i mobil telefon til hest/pony. 
 
Vindueslisten: Man står i anciennitet efter opskrivningsdato (altså den 
dato man har sagt til Lars T, Lars A eller Git at man ønskede en vindues-
plads) Listen er offentligt tilgængelig på kontoret hos Git. 
 
Dagsorden til bestyrelsesmøderne skal sendes ud min. en uge før mødet. 
 
Næste bestyrelsesmøde er aftalt til 16 juni kl. 19:00  
 
I henholdt til normal procedure forlod junior repræsentanten, supplean-
ter og den daglige ledelse mødet før der blev afrundet. 
 
 
 
 
Referent:  
Catrine Hartvig Kledal 


