
 

 

 

Bestyrelsesmøde – referat         

 

 

 

 

 

# Dagsorden   

 Datoer  

• 25. februar – BM 

• 28. februar – udsendelse af dagsorden til GF 

• 10. marts – deadline for indkomne forslag til dagsorden samt 

kadidaturer 

• 12. marts – BM 

• 17. marts – regnskab tilgængeligt på hjemmesiden 

• 24. marts - GF 

 

  

1.  Godkendelse af sidste referat - godkendt   

2.  Nyt fra formanden 

• Cecilie Lindberg indtræder som junior repræsentant og erstatter 

derved Cecilie Duelund. 

 

  

3.  Økonomi 

• Budget 2020 kort gennemgået. Er stadig under udarbejdelse. 

 

 

 

  

4.  Personale 

• Kontor-/bogholder konstellationen blev kort diskuteret. 

Monica har overtaget flere administrative opgaver, der falder naturligt 

under stalden så som til- og fraflytning samt intern flytning af bokse, 

og Nicola har overtaget forsikringer, vaccinationer samt ejerskifte på 

rideskolehestene. Udlicitering af bogholderdelen 

Helene overtager Monicas plads i stalden og styrer den daglige gang 

med vagtplanlægning mv. 

Det vurderes at der skal optrappes i personale i weekenderne og 

mulighed for tillægsydelser som f.eks. weekendfoldordning blev 

vendt. 

 

  

5.  Rideskolen 

•  

 

  

 

Mødedato 09/01/2020 Møde nr. 8  

Mødetid 19:00 Mødested HRK kontoret  

Til stede Bitten, Catrine, Fie, Maria, Pernille, Signe, Mette, Cecilie  

Afbud Alexander, Jesper, Astrid, Beccy  



 

 

 

6.  Drift 

• Voldsom stigning i tilvalg af hø fremfor wrap. Der er pt. forbrugt langt 

mere end forventet og mere end hvad vor leverandør kan garantere 

såfremt fremtidige leveringer skal være fra egen høst. Rent 

økonomisk belaster dette budgettet idet hø koster kr. 200,- ekstra pr. 

hest pr. måned. Forsøg iværksættes for se om nogle vil skifte frivilligt 

– alternativt bliver ekstraudgiften pålagt pensionæren såfremt der 

ikke er helbredsmæssige årsager til grund for skiftet.   

 

  

7.  Vedligehold mv. 

• Mht. vedligehold kigges der bl.a. på: 

Udendørsbaner (dressur og spring) 

Ombygning af staldafsnit (blå og gul) 

Dræningsløsning til passagen i gavlen ved kravlegården 

Vinduesrenovation 

Tagrenovation 

Nyt fyr 

• Handlingsplan og forretningsorden er på plads og klar til at blive lagt 

tilgængelig på hjemmesiden. 

 

  

8.  Underviserre 

• Dressur 

Projektet må siges at være strandet men tages hermed op igen da vi 

ikke kan sidder efterspørgslen overhørig. Signe, Astrid, Catrine og 

Cille har lovet at tage teten og få gang i processen med at kontakte 

potentielle undervisere. Der skal ligeledes tages en samtale med 

Bjarne Elefsen og afdækkes hvorvidt han måtte være interesseret i en 

fast aftale. 

• Spring 

Fortsat stor tilfredshed med Andreas Künemann. 

 

  

9.  Udvalg 

• Caféudvalg 

Stort ønske om at onsdagscafeén fortsætter i et eller andet omfang. 

Caféudvalget finder ud af om det er muligt enten hver 2. eller 4. uge 

fremadrettet. 

• Stævneudvalg 

Netop afholdt møde hvor der kom styr på det kommende stævne i 

slutningen af februar. 

• Forslag og et aktivitetsudvalg der støtter op om det sociale i vores 

klub med aktiviteter som f.eks. påskeløb, ponygames med forældre 

vs. personalet eller lign., sommerhygge ved grillen, auktion mm.  

Cille har lovet at tage teten. 

 

 

 

  



 

 

 

10.  Ridehuse 

En opfriskning af ridehusregler er voldsomt tiltrængt til både nye og 

gamle pensionærer.  

Astrid kigger på ”De 10 vigtigste bud” indtil næste BM. 

 

   

 

11.  Website 

Klubmodul fungerer ikke optimalt men der er pt. ikke de store 

alternativer til at håndtere både info og ydelser. Sitet loader voldsomt 

længe når man forsøger at tilgå det, muligvis pga. mange billeder mv. 

Bitten beder Annemette Øvlisen om at kigge den igennem igen  

 

Pernille sætter sig med Nicola og kigger på om al info er logisk og 

tilgængelig på afsnittet for rideskolen. 

 

  

12.  Diverse  

• GF er fastlagt til 24. marts 

Juniorrepræsentant – vælges hvert år 

2 seniormedlemmer – vælges ulige år 

3 seniormedlemmer – vælges lige år 

2 suppleanter – afgår på skift hvert andet år 

 

På valg i 2020 er: 

Rideskolerepræsentant – ny skal findes  

Juniorrepræsentant – Cille Lindberg genopstiller 

Seniormedlem (ulige år)– Astrid Leth fortsætter 

Seniormedlem (ulige år) – Pernille Camåe fortsætter 

Seniormedlem (lige år) – Catrine Kledal fortsætter 

Seniormedlem (lige år) – Fie Schrøder genopstiller ikke 

Seniormedlem (lige år) – Signe Bjerrum genopstiller 

1. suppleant 2 år (ulige år) – Maria Bjerg/Beccy ? 

2. suppleant 1 år (lige år) – Maria Bjerg/Beccy ?  

 

Valg af revisor – vælges hvert år 

 

• Forslag om udarbejdelse af et årshjul for aktiviteter samt 

planlægning og afvikling af disse. 

• Dansk Erhverv har opsagt aftalen med DRF. Skal der tegnes et 

abonnement for HRK alene vil dette koste i omegnen af 

15000,- + 

•  Bitten kontakter sodavandsautomat ejeren og hører på status 

om vi kan fortsætte samarbejdet mod at denne flyttes så den 

ikke kan tilgåes så nemt hvis der er indbrud. 

• Det skal indskærpes overfor staldpersonalet, at særligt de 

store kraftige spots ved stakladen og kravlegården skal 

slukkes så snart det bliver lyst, så de ikke brænder hele dagen 

 

  



 

 

 

 


