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# Dagsorden   

1.  Godkendelse af sidste referat - godkendt   

2.  Drift 

• Ridehusbunde – Mik kiggede forbi med prøver på forskellige typer og 

kom med sin vurdering og forslag til en angrebsplan nu og her. Der 

var enighed om løsningen med Walber sand og fibre var den rigtige 

for HRK. Regning ender på 58 400,- plus moms. 

Mik påbegynder afretning og opfyldning i det store ridehus allerede 

26. september så bunden når at sætte sig til stævnet i oktober. 

• LED belysning – Bitten fremlage dialog med Modstrøm og det blev 

vedtaget at det er det bedste bud på en løsning for HRK idet der 

afbetales på installationen over el regningen fremfor en her og nu 

udgift som ikke er økonomisk mulig for klubben  pt. 

LED arbejdsgruppe bestående af Bitten, Jesper, Signe og Gert blev 

nedsat.  

• Blå maskine er blevet solgt og ny grøn er taget i brug og fungerer 

væsentlig bedre. 

• Foderleverandør – Bitten har været i dialog med Pavo og udover at 

Pavo vil være et bedre økonomisk valg, så er det også mere 

håndterbart idet fodret kan everes i enten big bags eller silo løsning. 

Da Saraceen samtidig har varslet prisstingning virker et skift af 

foderleverandør netop nu som en rigtig fornuftig løsning. Der er kørt 

test på en håndfuld heste og alle har fungeret godt på skiftet. En 

sidegevinst er ligeledes at der er brug for mindre mængder for at 

opnår samme indhold som Saraceen. Omkonvertering af tidligere 

mængder/klik står Monica for. Alle heste vil blive sat på samme 

fodertype fremfor de 3 typer der kan vælges imellem i dag. 

• Medlemsmøde – der indkaldes til medlemsmøde 1. oktober hvor der 

fremlægges budget samt orienteres om foder. Maiken fra Pavo 

deltager og kan svare på spørgsmål. Der vil ligeledes blive opfordret 

til at give en hånd med til Holte Hestival lidt senere i oktober. 

• Budget blev gennemgået. Der er stadig en del ledige bokse som 

spiller ind i budgettet. Der er dog en tiltro til at det er et spørgsmål 

om tid førend at vi er tilbage til fuld belægning da der løbende er 

henvendelser og forespørgsler. 
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Catrine og Jesper afholder møde med banken snarest for at tale 

kassekredit mv. 

 

3.  Personale 

Ledige timer bruges på vedligeholdelse og det fungerer super godt. Der er 

bl.a. blevet til nedspuling af væggene i rotundeområdet samt oliering af 

træværk ved vaskerum og meget mere. 

 

  

4.  Rideskolen 

Ændringer af tider og hold i rideskolen ser ud til at være faldet på plads og 

det hele er endt med at der er blevet plads til yderligere 2 hold (hhv. rotunde 

og begynder) 

 

  

5.  Vedligeholdelsesplan 

Prioriteret vedligeholdelse her og nu er: 

- LED lys i det store ridehus samt supplering af alm. lysstofrør i det lille 

ridehus. Udskiftning sker ifb. Holte Hestival hvor vinduespudser stiller 

lift til rådighed. 

- Opfyldning/afretning af ridehusbunde 

Fondsansøgninger 

Bitten, Fie og Anne-Marie Kurse har afholdt første møde og er godt igang med 

en angrebsplan. Der søges bl.a. om tilskud til udbedring af udendørsbanerne 

samt dræn i kravlegården (den indhegnede udendørsbane) 

 

 Bitten 

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

Rideskolehold er nu flyttet så tirsdag er fri til bomtræning mellem kl. 15 og 

18. 

Andreas er blevet yderst postitivt modtaget og er pt. ventelister på 

tilmeldinger til både bom tirsdag og spring onsdag.  

Sabrina har afstået sin mandag hvor hun fremover underviser på Vallensbæk 

og har derfor kun tirsdag og torsdag som undervisningsdage på HRK. 

Forsøg med clinic med Martin Husmann var en sucess omend man gerne 

havde set flere tilmeldinger, kan dog skyldes at clinic blev varslet lidt sent. 

Det blev diskuteret om man forsøgsvis skulle åbne op for en prøveperiode 

med videoundervisning i det lille ridehus. Ingen beslutning truffet. 

Astrid afsøger markedet for alternativer til en ekstra dressurunderviser. 

 

 Bitten 

7.  Cafeudvalg status 

Karina Auscher har indvilliget i at tage teten på stævnet i oktober. 

Karina, Catrine og Pernille ser på vagtplaner og planlægger indkøb 

med hjælp fra Helle Bjørn 

 

  

8.  Stævneskabe samt stålskabe 

Registrering ikke helt i mål og røde sedler fjernes blot. 

Git er klar til en rundtur med boltsaksen. 

    

 



 

 

 

 

9.  Jubilæumsfest 30. november 

Endnu intet udvalg. Bitten beder Git være lead.  

 

  

10.  Holtehestival 

Enighed om at klassificering som B stævne skulle bibeholdes. HRK er 

en af Danmarks største rideklubber og vi bør være på landkortet med 

et B stævne.  

Dialog omkring hvad vi som klub har af visioner på stævnefronten 

fremadrettet. 

 

  

11.  Kommunen 

Dialogmøde med kommunen 3. oktober 

 

  

12.  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 har sammen med Lulu være til møde med temaet 

”Skovens dag”. 

• Pernille har deltaget på møde med Rudersdal Idræt og 

Rudersdal Avis om hvorledes foreninger og klubber kan bruge 

lokalaviserne langt bedre til profilering. 

 

 

 

  

 


