
 

 

 

Referart 

Bestyrelses møde 11/1 2022  

Kontoret 

Afbud: ingen  

 

Punkter:  

1 Formandens beretning:  
Personale: HRK har nu personale til at dække alle vagter. Det gælder også, hvis der 
skulle opstå Corona i personalegruppen.  
Der vil komme billeder af det nye staldpersonale på tavlen.   
Belægning: Alle bokse er fyldt op og vi har venteliste. 
Ridehusbunde: Staldmester Monica har rettet bunden op. Driftsansvarlig Michael 
indhenter tilbud på grundig opretning af bundene. Der skal også ses på harvemetoden.  
Vandingsanlæg: Vandingsanlægget blev efterset i november/december. Det kalker let 
til på grund af vandets høje kalkindhold. Andreas (springunderviser) og driftsansvarlig 
Michael vil se på justeringen af vandingsanlægget.  
Ridehusregler: Dette tager vi op på et senere bestyrelsesmøde 

 

2 Beretning fra udvalg 

Stævenudvalg: Klubmesterskabet blev afholdt og gav et overskud på ca. 2700kr. Der vil 
blive planlagt både spring og dressurstævner for foråret og efteråret.  

Fondsudvalget: Vil arbejde sammen med Michael om prioriteringen af ansøgninger. Ny 
vandingsvogn blev nævnt som kandidat til fondsansøgning.  

 Festudvalget: De planlagte fester i 2021 blev aflyst pga. Corona. Festudvalget arbejder 
på nye festplaner herunder en sommerfest med gril.  

Aktivitetsudvalget: Her blev diskuteret politik for betaling ved arrangementer. 
Hovedsynspunktet var, at hvis de, der afholder arrangementet, tjener på det skal HRK 
have betaling.   



Junior udvalget: Cille Lindberg har overtaget Helene Flügges plads. Juniorudvalget vil 
lave en invitationsvideo rettet imod pony-forældre. 

 

3 Klubbens økonomi 

Afslutning 2021 regnskab.   

Udsat til næste møde pga. sygdom. Vores regnskab forventes afsluttet snarest.  

 

4 Arbejdsfordeling i bestyrelsen, herunder: 
Arbejdsfordeling: Bestyrelsen vedtog, at der skal være en mere klar arbejdsdeling mellem 
bestyrelse, staldmester, driftsleder og rideskoleleder. Dette er kommunikeret i Nyhedsbrev og på 
Facebook samt direkte til medarbejderne. 
Arbejdsrutiner:  Bestyrelsen vil fremover kun tage stilling til forslag og henvendelser fra 
pensionærer på de månedlige bestyrelsesmøder (fremfor at besvare disse henvendelser løbende). 
Forslag som er modtaget frem til en uge før mødet, kommer med på dagsorden. 
Regnskab vil fremover blive fremsendt et par dage inden bestyrelsesmødet. 
Afbud til spisning et par dage inden bestyrelsesmødet 

 

5  Personale 

Se formandens beretning 

6 Rideskolen 

Ingen punkter 

7  Drift  

Weekendfolde: Bestyrelsen fastholder at denne ordning ophører. 

Booking af lille ridehus, samt foldbooking; Reglerne bliver præciseret i de nye/opdaterede regler 

8 Vedligehold  

Michael vil medbringe en liste over vedligeholdsopgaver til næste bestyrelsesmøde 

9 Underviser 

Ingen punkter  



10 Diverse  

Forslag om kursus ved  horsemanshiptræner Heinz, der underviser og træner efter principperne for 
”Parelli Natural Horsemanship”.Bestyrelsen besluttede at indhente mere information fra 
forslagsstiller. 

Forslag  vedrørende Championat: Dette er godkendt af bestyrelsen.  
  
 
  
 
  

 


