
Agenda Bestyrelsesmøde 

Dato: 18/08/2022 Afbud: Astrid, Mette Poulsen 

Sted: HRK-kontor  

 

Punkter:  

1 Nyt fra formanden 

- Opsummering af møde med Willis – Vi bør gennemgå forsikringer og få tilbud 

fra andre. 

- Følg op på leasingkontrakter, forsikring og regninger, så vi ved, om vi får dækket 

bare nogle af vores reparationsudgifter. Opfølgning senest på bestyrelsesmøde i 

september. 

 

2 Klubbens økonomi 

a. Driften bliver bedre og bedre og vi er fuldt booked. 

 

3 Beretning fra udvalg –  

• Udvalg: Der skal generelt rekrutteres flere deltagere i udvalgene. 

o Stævneudvalg mangler deltagere 

o Festudvalg mangler deltagere 

o Cafeudvalg 

o Aktivitetsudvalg 

o Sponsorudvalg - Marie-Louise godt igang 

o Juniorudvalg – næste arrangement 8. oktober – inkl. arbejdsdag 

o Fondsudvalg – Der er pt. søgt til indendørsbaner, der bliver søgt til 

diverse materialer hos Fogh, og yderligere til udendørsbaner evt. hos 

Nordea Fonden  

4 Personale 

 

5 Rideskolen 

- Ekstra hold fredag fra kl. 19.00 – 19.45 – luk kl. 20.15 i rideskolestalden.  Det er 

godkendt. 

 

6 Drift 

- Eksterne ryttere på HRK pt. Er der kun 1, og han rider ikke i vejen. 

- Fold tavler – Hvor mange skal vi have og fungerer de? Vi er overgået fuldt ud til 

de 3 hvide tavler. De grønne kridttavler benyttes ikke længere. 

- Mail fra Dorte Grona – Opfølgning på Miljøtilsyn fra kommunen. Dorte har 

tætnet dielseltanken. Hun forsøger at se på om gravene er tætte. Vi afventer 

stadig svar på hvordan jordprøver skal tages. Medicinbokse? Christina følg op. 

Overdækning af gravene, Dorte indhenter tilbud. 



- Mail fra Carsten Fensholt – Rideklubber i Rudersdal – ikke aktuelt pt. 

- Mail fra Bettina – Venteliste vinduesbokse etc.  Erik følger op 

7 Vedligehold 

- ’Nyt’ springudstyr ved springbanen. Er det rod eller noget vi skal bruge? 

Beslutning: Vi ser ikke dæk og tønder mv. som springmateriel, vores 

pensionærer kommer til at tage frem og benytte, og ønsker derfor ikke at have 

det stående. Det ønskes fjernet hurtigst muligt. 

- Tilbud omkring EL fra Zahle. Der er ved at blive indhentet ekstra tilbud 

- Ridehusbunde – daglig vedligehold og ikke mindst hvad gør vi til vinter? Den 

bund vi har nu, er ikke OK. Vi arbejder på højtryk på at finde en løsning, der er 

holdbar og som vi kan finde penge til. 

8 Underviser 

- Mail fra Malene Grønlund – Spørgsmål omkring undervisning af Charlotte 

Brostrøm efter kl. 16. Kan lade sig gøre tirsdage, hvor hun er velkommen. 

- Mail fra Juliet – Andre underviser på HRK – Evt. mulighed for at booke til sin 

egen underviser udefra – Nej, vi har de undervisere, der er brug for.  

9 Diverse  

- Røgfrit HRK – Dorte Grona. Alle askebægre skal tages ned.  

- Nødvendige indkøb – Dorte Grona – Ny lille trillebør, grebe, når de går i stykker 

- Mail fra Mathilde Pavlovski ang. betaling af holdmesterskab – 600 kr. Vi 

sponserer ikke på bagkant, og da der ikke har været deltagere på holdet 

opstaldet på HRK, har vi desværre ikke mulighed for dette. 

- Mail fra Kirstine Nielsen ang. hold til DM – 3200 kr. for hold og 1450 kr. pr. hest 

til opstaldning – Tilskud fra HRK? Vi vil gerne betale for holdet, forudsat, at der, 

hvis muligt, tages 4 ekvipager opstaldet på HRK, og at der rides med tydelig 

HRK logo  

- Mail fra Kledal – ang. prisstigninger på spåner og træpiller. Er svaret og lukket 

 

10 Eventuelt 

a. Maling til udeboks-dørene. Må Dorte købe ind for 3000,- Beslutning: ja 

 

 


