
 

 

Bestyrelsesmøde – referat  

 
 

 

# Emne Ansvarlig  

1.  Godkendelse af sidste referat - godkendt 

 

  

   

 

 

 

2.  Nyt fra ledelsen 

1: Rideskolen 

En rideskolepony er blevet solgt til privat brug. Der ledes efter nye rideskoleponyer. 

Skoleheste og -ponyer kommer på 3 ugers velfortjent sommerfold på Erteberggård i 

Høsterkøb. Transportbesparelse da de kan rides derop. 

2: Stalden 

Ny maskine skal anskaffes – enighed om go på leasing forslag. 

Omkostningsberegninger på bokse samt ydelser. Reelle omkostninger for foldordning er 

800 kr. hvor der pt. opkræves hhv. 400 kr. eller 600 kr. (fælles contra alene fold) 

Smuldbokse koster reelt 900 kr. hvor der pt. opkræves 750 kr., en pris hvori der 

ovenikøbet er inkluderet wrap til 300 kr. 

Foldordning og aftenwrap  overvejes inkluderet i grundpakken. 

3: Personale 

Staldansvarlige for hvert staldafsnit iværksat og fungerer godt. 

Personalerum males. 

Ansættelseskontrakter gennemgåes og tilrettes på alle ansatte. 

Kontormøder hver onsdag mellem Bitten, Git og Monica 

 

  

3.  Vedligeholdelsesplan koster omkring 25.000 kr. for udarbejdelse af en opdatering. 

Vedligeholdelsesplan skal iværksattes NU så fondsansøgning kan blive iværksat.  

Bitten indhenter tilbud. 

 

  

4.  Møde med kommunen vedr. tilskud skal sættes op a.s.a.p. Bitten, Catrine, Fie og Signe 

deltager 

Unge sportsprofiler skal fremhæves (Ingeborg Cederholm, Emilie Erlandsen, Clara Ibh 

m.fl.) 

 

  

5.  Forretningsorden for klubben startes op af Fie. 

 

  

6.  Reglementer generelt 

Opdatering af ridehus-, ordens- og sikkerhedsregler samt velkomstfolder varetages af 

  

Mødedato 10-04-2019 Møde nr. 1 

Mødetid 19.00 Mødested HRK kontoret 

Til stede Catrine, Fie, Signe, Astrid, Rebecca, Maria, Pernille, Bitten 

Afbud Jesper, Mette, Alexander, Martin, Cecilie 



 

 Side 2 

Signe og Astrid 

 

7.  Website opdatering varetages af Bitten 

Facebook opdatering bør foretages 1 x månedligt med et formål at luge ud i den lukkede 

FB gruppe ”Holte Rideklub – Pensionærer, Parter & Rideskoleryttere” bør varetages 

af Git da hun om nogen er inde i nye pensionærer og tidligere pensionærer. 

 

  

8.  Undervisere - sammensætning af dressur- og springundervisere blev diskuteret 

 

  

9.  Weekendfoldordning fik en lidt kaotisk start med tyvstart og en hord af heste, hunde og 

ryttere ved tavlerne torsdag kl. 17. Det vurderes at der er rigeligt med tider til de der ikke 

har mulighed for at booke ved deadline. 

Kommentarer om manglende fleksibilitet grundet de lige og ulige tider. 

En håndfuld pensionærer har efterspurgt mulighed for app løsning eller mulighed for at 

denne ydelse kan tilkøbes af HRK personale. Bitten vurderer og regner. 

 

  

10.  Sommergræs på Kikhanebakken nærmer sig og da det rundt regnet til koste kr. 30 

000,- i personaletimer at etablere, forslåes det at pensionærer tilmeldt ordningen hjælper 

med opsætningen. Dette har været kotume tidligere år og har fungeret fint. 

Ved ”no-show” opkræves et gebyr. 

 

  

11.  Vinduesbokse på reservation koster i dag kr. 2 000,-. Forslag om at perioden ændres fra 

6 mdr. til 3 mdr. Herefter betales fuld boksleje for at bibeholde reservationen. 

  

12.   

 

  

13.  

 

Næste møde i forretningsudvalget er aftalt til  7. maj 2019.    

 


