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# Dagsorden   

1.  Godkendelse af sidste referat – godkendt 

Bitten tjekker om og tilføjer Cecilie er på bestyrelsesmailen 

 

  

2.  Nyt fra formanden 

 

  

3.  Økonomi 

• Resultat 2019 

 Tredje udkast modtaget fra revisor.  

 Der forventes et lille overskud på omkring 20-50.000,- 

• Budget 2020 

Budget blev gennemgået 

 

  

4.  Personale 

Generel opdatering 

 

  

5.  Rideskolen 

• Oplukning for rideskole for letøvede + øvede hold hvor der tilbydes skovture for at 

kunne imødekomme krav om antal forsamlede på klubbens matrikel. 

Afventer yderligere meldinger fra statsministeren før der kan tages stilling til 

oplukning af de sidste hold (rotunde og begynder) 

 

  

 6. Drift 

• Vedligehold 

Der er p.t. alene taget stilling til udskiftning af fodervogn og udbedring af 

udendørsbaner. På næste møde behandles yderligere forslag til vedligehold.  

Bitten kommer med oplæg til yderligere tiltag. 

• Status udendørsbaner 

Der er modtaget tilbud fra Mik der lavede indendørsbanerne. Der skal indhentes 

yderligere ét tilbud, hvilket skal ske snarest, da der var enighed om, at udbedring af 

banerne skal i gang nu, da man pga corona er tidligt i gang med udendørssæsonen.  
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Mødetid 19:30 Mødested HRK café  

Til stede Bitten, Catrine, Fie, Astrid, Maria, Beccy og Signe  

Afbud Mette, Alexander, Jesper, Cecilie  



 

 

 

• Vanding af udendørsbaner 

Tidsforbrug samt vandmængder blev diskuteret og hvorvidt der kunne være andre 

løsninger. Ved etablering af nye udebaner vil klubbens mulighed for vanding skulle 

tages i betragtning så lettere materialer ikke blot skyller af. 

• Evaluering af foldordning – hverdag og weekend 

Supersaas bookingsystem 

Fie sørger for at sætte Thomas Ibh på sagen med at få dette op og køre idet vi har 

modulet liggende klar.  

Enighed om at pris for weekendfold udbudt af HRK prisfastsættes til kr. 500,- 

Bitten implementerer og søger for at udbrede kendskabet til ordningen via 

nyhedsbrev mv.  

• Boksbelægning  

Pt. blot 4-5 tomme bokse  

• Høtillæg – har dette fået flere til at vælge wrap ? 

Pt. kun 5 der betaler høtillæg. Øvrige er iflg. vurdering fra Monica hvis ikke hun ikke 

vurderer at en hest kan tåle wrap. 

 

 7. 

 

 

Update øvrige 

• Handlingsplan – vision og ambition 

Astrid & Signe får det sidste på plads 

• Fondsansøgninger 

Der har ikke været arbejdet med fondsansøgninger det sidste stykke tid.  

Bitten fik sendt ansøgning afsted til DGI til den store pulje. De små puljer er 

suspenderet pga corona – genoptages til efteråret. 

Fondsudvalget v/Bitten, Fie, Mette og Anne-Marie følger med i hvad der måtte 

komme af muligheder.  

• Forretningsorden 

Godkendt og underskrevet på mødet 

• Ridehusregler – mange nye pensionærer 

Astrid & Signe får det sidste på plads 

 

  

 8. Undervisere  

• Status dressurundervisere 

Sabrina fortsat sygemeldt. Beccy tager en snak med Sabrina om ønsker for 

fremtiden.  

Clinics med Bjarne hver anden uge fortsætter. 

Fie har været i dialog med forskellige dressurundervisere men disse er i samme 

prisleje som Bjarne og det er et lidt billigere alternativ vi er på udkig efter.  

Fie afmelder indtil videre de forskellige. 

Bitten tager en snak med Andreas vedr. mulig dressurundervisning af hans kone 

Birgitte tirsdage/onsdage. 

 

  

 

 9. Diverse 

• Generalforsamling marts 2020 udskudt grundt COVID-19 

• Mulige initiativer 2020 – aktivitetskalender/årshjul 

Bør udarbejdes men er pt. på hold. 

  



 

 

 

 

• Medlemskab Dansk Erhverv 

Det blev diskuteret hvorvidt et medlemskab er lønsomt for klubben og i hvilke sager 

det hidtil har været godt at have DE i ryggen. Fortsat uafklaret, hvad vi gør, men 

Bitten tager endnu en snak med DRF. 

• Status sodavandsautomat 

Bitten kontakter udbyder. 

• Trailerparkering 

Det har taget lidt overhånd med reglerne på trailerparkeringen  

Catrine tager en snak med de implicerede parter. 

• Frivilligt arbejde  

Det er i den grad værdsat, når medlemmerne af HRK tilbyder at yde en indsats for 

klubben, og som forening er vi helt afhængige af, at medlemmerne vil bidrage ved 

at afsætte få eller mange timer i ny og næ. Det er dog vigtigt, at det står klart for 

alle, at medmindre man tilbydes egentlig ansættelse af klubben/Bitten, så er der 

altid tale om frivilligt og dermed ulønnet arbejde.  

• Privatundervisning foretaget af HRK pensionærer 

Det er igen en udfordring, at der gennemføres undervisning af private. Klubben er 

særligt opmærksom på én part /pensionær, der tilsyneladende ikke er bekendt med 

reglerne vedr. undervisning. 

Catrine & Bitten tager en snak med vedkommende  

• Videoovervågning 

Jesper har en kontakt indenfor dette felt og har lovet at vende tilbage med et 

forslag/tilbud. 

 

 


