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# Dagsorden  
 

  

1.  Godkendelse af sidste referat – godkendt 
 

  

2.  Nyt fra formanden 
• For at være på forkant med Corona udviklingen, blev en Corona køreplan foreslået  
• Der sættes sprit /dispenser op ved alle indgange 
• Forårets Corona restriktioner sendes ud til medlemmerne som en anbefaling. 

Såfremt disse ikke følges, kan der vedtages strammere regler 
 

  

3.  Økonomi 
• Budgetopfølgning ultimo august var medsendt. Budgetjustering laves i løbet af 

september 
• Fortsat efterslæb på ca 100 tkr på indtjening i rideskolen 
• Slutafregning kommunalt tilskud 2019 på plads, restudbetaling på 114 tkr 

 

  

4.  Personale 
• Generel opdatering 
• Det går fint med handymand Bjørn. Han bliver lært yderligere op 
• For at undgå fejltagelser ved håndtering, blev det foreslået også at skrive hestenes 

kaldenavn på deres bokse 
• 2 nye vikarer i stalden: Andreas og Cassie 
• Ny vikar på prøvevagt i uge 38 
• Et rengøringsfirma har givet tilbud på al rengøring på HRK. Endnu et firma vil blive 

bedt om et tilbud 
 

  

5.  Rideskolen 
• Belægningsprocent på 99% heste (1 ledig plads, 15 på venteliste). 93% på pony 

(30 på venteliste til rotundehold) 
• Ekstra aktiviteter startes op igen. Håber på samme aktivitetsniveau som før 

nedlukning 
• Dyrlægeregninger er nu på 88.000 år til dato, 30.000 over budget 
• Bent fungerer fint i sit nye liv og bliver solgt til indkøbspris 
• Nyt hjem fundet til ponyen Ally. Skal afskrives 
• Ny pony fungerer super fint, nr 2 hest på prøve skal retur. Afventer en ny 
 

 

  

 6. Drift   

Mødedato 17/09/2020 Møde nr. 14 NÆSTE BM AFTALT TIL 

Mødetid 19:00 Mødested HRK kontor 28/10/2020  

Til stede Bitten, Catrine, Pernille, Signe, Maria, Cille, Elisabeth, 
Astrid og Annette 

Kl. 19.00 

Afbud Mette Poulsen, Beccy Wright  



 

 

• Per 1. oktober har vi 84 betalende pensionærer og 2 på reservation, hvilket er 
over budget, som er 80 

• Venteliste ændrer sig hele tiden. Lige nu er 3 på venteliste til indebokse. 2 
udebokse ledige, 2 ponybokse i rideskolen er lejet ud til private 

• Stævne den 9.-11. oktober og den 31. oktober til 1. november bliver uden 
deltagelse af personale pga. smittefare. Stalden klares tidlig morgen inden 
stævne.  

• Staldgange vil blive afspærret med kæde og skiltning 
 

 7. 
 
 

Vedligehold 
• Fortsat ikke muligt at få pæle i jorden. Sker så snart det er muligt. Indtil videre 

bruges 18A/B fortsat i foldordning 
• Reparation i blå stald er i fuld gang. Skimmelsvamp er behandlet. Nyt loft vil 

blive sat op, når taget er gennemtørret 
• Vores gasfyr er på vej til at stå af. Gennemgang af tekniker viser, at vi ikke kan 

regulere temperaturen på det varme vand. Det betyder forhøjet forbrug (pt 
a’conto betaling på +3 tkr per kvartal). Opdateret tilbud er indhentet. 

• Der foreligger et tilbud på et Bio brændsel anlæg. Gødning forarbejdes i dette 
anlæg til smuld eller briketter, som kan bruges som underlag/strøelse i 
boksene. Det der eventuelt bliver tilovers kan sælges. Brugen af dette vil kunne 
spare den månedlige udgift til fjernelse af mødding. Være en varmekilde mm 

• Der er opsat nye brugte borde i caféen 
• Baneafretning og vinduespudsning bestilt til inden stævne. Når vi har lift til 

vinduer, bliver vores lydanlæg gennemgået. Der er ofte udfald til stævner 
 

  

 8. Update øvrige 
• Medlemsmøde afholdes tirsdag den 20. oktober 2020 kl. 18.30, såfremt Corona 

situationen tillader det 
• Fold App: det bliver muligt at booke fold tid via en app. Cille laver en manual, som 

præsenteres til medlemsmødet 
• Der ønskes frivillige i forbindelse med stævnet 9.-11. oktober 
• Til stævnet portionsanrettes maden som take away  
• Der er problemer med støv fra smuld. Det undersøges hvilket andet underlag, der 

kunne komme på tale 
 

  
 

 9. Undervisere  
• Feedback dressurmøde:  
• Der er en generel tilfredshed med de undervisere, som er på HRK i dag 
• Der blev udtrykt ønske om en billigere underviser, end de nuværende 
• Der er et ønske om del-undervisning. Det kunne f.eks. være et hold om 

lørdagen 
• Et skema over hvilke undervisere der er der - og hvornår, tillige med priser 

ønskes 
• Bjarne ønskes hver uge. Bitten vil tage en samtale med Bjarne 
• Der ønskes mere tider til Nete 
• Vilkår for alle skal være lige, der betales for fakturering mm 
• Forældre ”undervisning” er ikke tilladt 
• Fjernundervisning er tilladt i det lille ridehus, samt udendørs 

  



 

 

• Bomme til 6 spring lægges på udendørsbanen 
 

 


