
Side 1 
 

 

Agenda Bestyrelsesmøde 

Dato: 15/09/2022 Afbud: Mette P. Allan, Astrid 

Sted: HRK-kontor  

Punkter:  

1 Nyt fra formanden 

a. Rigtigt godt stævne med mange deltagere. 

b. Nye kontrakter på hø og wrap er trådt i kraft. 

c. Nyt dedikeret ”baneteam”, der kan vande og køre banen korrekt 

d. Økonomien går bedre og bedre, langsomt men sikkert, men vi får store 

udfordringer mht. el og gas. 

e. Erik Sommer: Alt går op i regnskabstal. Saldobalancen er kommet. Der er 

indledt ugentlige møder med stald, rideskole og økonomiassistent. Skal i gang 

med opfølgning m. div. Priser, leverandører, forsikringer mv. Fremadrettet graver 

ES et spadestik dybere i saldobalance. 

f. Christina: Overgang til spåner med nogle udfordringer. Nyt system med 

farvekoder til dem, hvor pensionær selv strør. Vil gerne opdatere håndbog i 

staldarbejde. Vil gerne lære mere omkring banepleje, så vi passer godt på vores 

ridehusbunde mv. Nyansættelse til stalden, så udskiftninger forløber smertefrit. 

 

2 Klubbens økonomi 

- Flot overskud fra weekendens springstævne 37.800 – opsparing til driftsmidler til 

stævneudvalget på 7.800 kr. 3 Chromebooks til stævneadm. Kr. 4.500,- godkendt 

til indkøb 

- Salg af træpiller – Christina/Erik følg op, om leverandør vil afhente/købe 

- Afhentning af dårligt hø/wrap, proces i gang 

- Information fra Modstrøm om regulering af forskud ift. Prisstigning. 

 

3 Beretning fra udvalg 

- Udvalg: 

o Stævneudvalg – Dressurstævne 01.10 og endnu et springstævne 21.10 -23.10 i 

kalenderen 

▪ Hårdt arbejde, idet det er svært at få deltagere i udvalg 

▪ Camilla tiltræder også i stævneudvalget   

o Festudvalg 

▪ Mangler stadig nogen, der vil styre udvalget og har kapacitet til 

at få det ud over rampen 

o Cafeudvalg 

▪ Dejligt selvkørende, men mangler frivillige hjælpere, hvilket er 

sårbart 

o Aktivitetsudvalg 

▪ Hører gerne fra HRK’ere, som har ideer og vil være tovholder. 
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o Sponsorudvalg 

▪ Det skal være nemmere at få lavet et skilt til ridehusene, Dorte G. 

undersøger en ”plug and play” løsning 

o Juniorudvalg 

▪ Junioraften lagt i kalenderen 28.20.2022 

o Fondsudvalg 

▪ Der er søgt flere fonde. Et enkelt afslag, og andet afventer svar 

▪ Aftalt at Erik os Dorte G. arbejder sammen omkring den 

økonomiske redegørelse til ansøgningerne 

 

4 Personale 

- Håndtering af klubbens materiel og inventar – vi skal passe på det, vi bruger for 

mange penge på unødvendige reparationer. 

- Julegaver til personalet – budget 2800,- kr. i alt 

- Arbejdsskadesag ej anerkendt som arbejdsskade 

 

5 Rideskolen 

Clara og EQ: 3 mdr. i rideskolen. Udskiftning af heste ad 2 omgange, teamet 

begynder at fungere rigtigt godt. Der er oprettet flere hold, nogle er taget godt 

imod, og nogle har været sværere at fylde op. Der er lavet oplæg på 3 modeller 

med ekstra hold om onsdagen og beregnet den ekstra indtægt på hver af de 3 

scenarier. Oplæg 2 er godkendt. Der planlægges junioraften, rideskolestævne mv. 

Mange aktiviteter. Kommer til at mangle heste. 

6 Drift 

- Mail vedrørende hestevelfærd 

- Reglerne for tildeling af vinduesbokse – boksen følger bokslejer - ikke hest 

- Foldenes tilstand – mail fra pensionær, Christina tager teten 

7 Vedligehold 

- Tilbud omkring EL fra Micali – Erik tager denne 

- Ridehusbunde – Tilbud fra Mik – go til at få arbejdet udført? Hvad er 

betalingsbetingelser, kan regning deles op, og hvornår kan arbejdet udføres? 

8 Underviser 

- Mail fra om weekend-kursus i straightness training – vend tilbage, når 

vintersæsonnen er slut 

 

9 Diverse  

- Mail fra Teamy vedrørende klubtøj – Dorthe Maria undersøger om pris og 

kvalitet er OK 

- Mail fra Rudersdal kommune om Frivilligfesten 2022 i Rudersdal Kommune 

fredag den 30. september 2022 


