
 

 

 

Bestyrelsesmøde – referat         

 

 

 

 

 

# Dagsorden   

1.  Godkendelse af sidste referat - godkendt   

2.  Drift 

Blå traktor volder fortsat problemer og står mere stille end den er i brug. Der 

kigges på alternativer ifht. Leasing af en anden type maskine. 

 Bitten 

3.  Personale 

• Ny hestemanagerelev Line er i fuld gang med oplæring. 

• STAFF tidsregistreringssystem er taget i brug og fungerer rigtig godt 

og sparer en masse administration. 

  

4.  Rideskolen 

Undervisermøde netop afholdt. God stemning i teamet. 

  

5.  Budget 

Budget gennemgang. Fremover skal budget sendes sammen med agenda 

inden BM møde. 

 Bitten 

Jesper 

6.  Vedligeholdelsesplan 

Prioriteret vedligeholdelse her og nu er: 

- LED lys i det store ridehus  

- Opfyldning/afretning af ridehusbunde 

- Bekæmpelse af skimmelsvamp i lofter 

Fondsansøgninger 

Flere frivillege har meldt sig og vil gerne deltage i et fondsudvalg. 

Opstartsmøde skal sættes op a.s.a.p. 

 Bitten 

7.  Forretningsorden      Fie 

8.  

 

Manglende boks belægning – markedsføring  

Forslag til at Ridehesten kontaktes med ønsket om en artikel hvor Andreas og 

Sabrina profilerer HRK. 

Pr. 1/10 er der ca. 12 bokse der ikke er i brug. 

   

 

Bitten 

Beccy 

9.  Belægning af ridehuse – rideskole UV vs. privat UV (spring+dressur) 

Udfordring med tirsdagsrideskolehold og bomtræningshold skal løses a.s.a.p. 

Indledningsvis en snak med Andreas vedr. fleksibilitet på bomtræningsdag og 

dernæst   

 

 Bitten 

10.  Henvendelser fra pensionærer: 

• Ida – priser på spring UV 

 

     

  Fie 

Catrine 

Mødedato 12/08/2019 Møde nr. 4  

Mødetid 19:00 Mødested HRK kontoret  

Til stede Bitten, Catrine, Fie, Astrid, Jesper, Beccy, Mette , Pernille  

Afbud Maria, Martin, Signe, Alexander  



 

 

 

Priser afspejler moms ifht. tidligere træners priser, enetimer er dog 

noget dyrere end tidligere. Dialog med Andreas. 

• Jeanne – belægning af ridehus 

Misforståelse omkring belægning er afdækket  

• Kruse – påtale vedr. UV af ekstern underviser. 

Mail er besvaret. 

• Bettina – boksreservation indtil ny hest findes 

Dispensation blev enstemmigt vedtaget. 

• Løbehjul 

Det skal indskrærpes endnu engang via nyhedsbrev mv. at løbehjul 

ikke hører hjemme andre steder end i cykelstativerne ved p-pladsen. 

De hører ikke til på staldgangen ej heller låst fast til boksdøren. 

 

11.  Private undervisere 

Sabrina afstår en undervisningsdag hvor hun fremadrettet til 

undervise på Vallensbæk. 

Et alternativ bør drøftes således at der findes et supplement til 

Sabrinas undervisning.  

 

 

  

12.  Cafeudvalg status 

Endnu ikke nogle kandidater der er blevet spurgt.  

Stævneudvalget diskuteret muligheder på deres møde på torsdag.  

 Astrid 

13.  Stævneskabe status  

Registrering ikke helt i mål og røde sedler fjernes blot. 

Registrering skal indskærpes og gælder alle ! 

    Git 

Bitten 

14.  Klubaften 17. august 

 

  

15.  Goddag Adreas / farvel Lars 14. august  

Gave, bobler, sodavand samt snacks er på plads 

  

16.  Jubilæumsfest 30. november 

Endnu intet udvalg men Annemette Øvlisen er vist shanghajet, samt 

Cille og evt. Helene, Rikke eller Natascha fra personalet ?  

Lulu indstilles som æresmedlem. 

  

17.  Diverse 

• Forslag til at der indføres ”månedes gæst” som fast punkt på 

BM møder fremadrettet. Det kan f.eks. være Sabrina, Nicola, 

Monica  

• Ophæng på boksdøre. Det er tilladt at have bokstasker mv. 

hængende men ikke nagelfast inventar.  

• Liste over viduesboks anncinitet ligger offfentlig tilgængelig på 

bl.a. GEK’s hjemmeside, det samme bør den gøre på HRK. 

• Andreas skal bookes til Holtehestival stævne i oktober. 

• Catrine tager sammen med Lulu til møde med temaet 

”Skovens dag” hvor forskellige brugere af vore skove mødes 

  



 

 

 

og diskuterer hvorledes vi bedst bruge vore skove til alle 

formål. 

 


