
 

 

 

Bestyrelsesmøde          

 

 

 

 

 

# Dagsorden 

 

1) Godkendelse af referat fra BM 12.08 

2) Kort redegørelse fra bestyrelsesmedlemmer i diverse udvalg     

 

  

 

3 

 

 

Økonom   

 

 Oprydningen i faktureringen af reklameskilte (Dorthe)  se bilag 1   

 

Forslag: Prisen skal vel være den samme for alle ”kunder”  

 

Beslutning: prisjusteringer for alle skiltene 

 

Diskussion : Dårlige betalere hvad gør vi? 

1) Muligheder for at tilbageholde  beløb svarende til det skyldige i 

hest/udstyr. 

2) Deling af følsom information omkring dårlige betalere med andre 

interessenter (for eksempel smed)  

3) Etablering af en fast procedure for at undgå dårlige betalere og for 

hvordan disse skal håndres hvis problemet alligevel opstår igen 

Vi diskuterede på sidste BM hvordan vi skulle håndtere at klubben har dårlige 

betalere som sletter deres dankort fra klubmodul.  Her besluttede vi følgende: 

”vi vil skærpe rutiner for inddragelse af restancer, samt kræve at nye bokslejere 

betaler depositum forud – dette implementeres når vi får en ny medarbejder til at 

varetage økonomi og administration”.  

Beslutning: Udover de rutiner der blev besluttet på forrige møde vil vi indføre et 

gebyr for kontant betaling på pr 1 oktober på 50 kr. 

   

Orientering om lejligheden og lejekontrakten 

På sidste BM besluttede vi at ”Kontrakten skal justeres, således at der kommer 

et tillæg med lejers ansvar for vedligeholdelse og stand samt muligheder for 

huslejestigning i leje perioden. Derudover vil vi forlænge lejers opsigelsesvarsel, 

så det bliver pr. 20 i måneden og en måned frem”. 

 Er disse tiltag blevet implementeret ?  

Beslutning: Maria B og Nicola arbejder på implementeringen  

  

Mødedato 07/09/2021 Møde nr.   

Mødetid 19:00 Mødested HRK cafe  

 Afbud: Astrid og Christel og Maria B.  

   



 

 

 

 

 

 

4 Personale 

 

 

 

Orientering: 

 

a) Stillingsopslaget for økonomi og driftsansvarlig  

 

Vi har ikke modtaget en formel ansøgning på stillingen.  

 

b) Opdatering af personale og bestyrelse på hjemmesiden (mail fra 

Dorthe 7/9).  

 

 

c) Accept af tilbud fra Charlotte Kjer fra Klub modul.  Se bilag 2  

 (vær opmærksom på ændret opsigelsesvarsel)  

Besluttet på mails i bestyrelsen 

 

 

 

  

5 Rideskolen 

 

  

6 Drift 

 

Folde  

Diskussion:  

Kan vi fortsætter med at bruge vores egne græsfolde i foldordningen september 

og oktober med?.  

Beslutning: Beslutninger vedrørende foldene varetages af Monica 

 

 

 

 

  

7 Vedligehold mv. 

 

 

 

   

 8 Undervisere  

 

  



 

 

 

Dressurundervisere:  

 

 

Diskussion: Hvilke forventninger har vi til vores undervisninger. Har vi en 

primær og flere sekundære? Eller hvad ønsker vi som klub: 

  

Et team af dressurundervisere ? 

En ”fast” dressurunderviser med andre løst tilknyttede dressurundervisere? 

 

Beslutning: Maria R indkalder vores undervisere til møde for at diskutere 

hvordan HRK kan konsolidere dressurundervisningen.   

 

  

9 Diverse 

 

Clinics  

 

Nicola her lavet en liste over mulige Clinics  

  

Tanken bag dette er at  Clinics kan afholdes i fx rotunde/ridehuse og at 

billetindtægter ville gå i klubkassen. Cafeen kunne også være åben indtil 

eventstart og sælge udvalgte items såsom kaffe, sodavand, slik, der ikke kræver 

det store forberedelse.  

  

Nicola’s liste:  

 

 Hørsholm heste praksis 

 Cathrine Dufour  

 Rune Villum  

 Toftegaard 

 Military? Sally fra Søborggaard 

 Jagt?  

 Andreas Künnemann springning/longering 

 Pro Prio træning  

 TREC – Git 

 

Derudover har Thomas bidraget med to forslag til clinics:  

1. Stævnetræning - altså mulighed for gennemridning af et program i fuld 

stævnepåklædning, med efterfølgende feedback og indikation af procent 

2. Hesteanatomi: Forebyggelse og identifikation af skader. Måske noget 

for Hørsholm? 

Beslutning: aktivitetsudvalget arbejder videre med dette.  

 

Orientering vedrørende skabe  

Dorthe og Monica har nu styr på skabe, både i rotunden, dame/herre garderobe 

og stævneskabe under tribunen.. 

 

Der er rigtig mange ledige skabe i dame/herre garderoberne og de er små. 

Planen er, at jeg sætter nye numre på i nærmeste fremtid og i den forbindelse 

kunne de jo slås sammen,  

  



 

 

 

 

 

Beslutning: alle skabe samme pris (200kr pr halvår) og garderobeskabene slås 

sammen således at de kan bruges til fx dækener da der er varme i garderoben.  

 

Orientering vedrørende udlejning af trailer P-plads  

På sidste BM besluttede vi at:  Trailere fra andre rideklubber vil blive opkrævet 

et gebyr på 2000kr pr år for benyttelse af P-pladsen”  

 

Beslutning: Det er gratis for medlemmer af HRK at have en trailer (pr. to heste) 

stående. Prisen for parkering af trailere for ikke-HRK medlemmer er 2000kr pr 

år. Ariane og Dorthe arbejder videre med organiseringen af betaling for trailer 

plads.  

 

Orientering vedrørende brand i fryser 

Der var ved at gå brand i en af fryserne til stævnet. Depotrummet er meget 

støvet hvilket øger brandfaren 

Beslutning: cafeudvalget vil rengøre depotrummet med hjælp fra frivillige 

 

 

Orientering facebook gruppe 

Nicola har gennemgået vores lukkede facebook gruppe og konstateret at der er 

fraflyttede medlemmer etc. i gruppen. 

Beslutning: Maria B og Nicola vil se på dette 

 

Orientering om giftige planter 

Der gror vild pastinak og brandbæger på foldene (specielt hos naboen, hvor der 

står køer) 

Beslutning: Aktivitetsudvalget vil organisere en arbejdsdag hvor opgravning af 

giftige planter er en del af pogammet. Der vil evt. blive opkrævet betaling fra 

medlemmer som ikke deltager i arbejdsdagen 

 

 

 

Diskussion  

Dorte forslår at HRK anskaffer havemøbler i træ til forældre i rotunden.  

Beslutning : Vi laver et facebook opslag og beder medlemmer donere gamle 

(velholdte) havemøbler til HRK. 

 


