
Referat af bestyrelsesmøde i Hørsholm Rideklub den 4. december 2018 

Ordstyrer: Britt 

Referent: Mette 

Deltagere: Christina, Pia, Britt, Charlotte og Mette 

Afbud fra: Ingen 

 

Punkt Emne Beslutning/ansvar 
1. Godkendelse af 

referat 
 Referat af 23/10 2018 godkendt. 

2. Næste 
bestyrelsesmøde 

    
 

10/1 2019 hos Britt kl. 19. 
19/2 2019 hos Mette kl. 19 

3. Økonomi Status på antal 
voksenmedlemmer 

Charlotte og Christina sørger for, at lave 
medlemsoptælling for okt/nov/dec 2018 som sendes 
til Hørsholm Kommune januar 2019. Aktivitets- og 
lokaletilskud fra kommunen beregnes på baggrund af 
disse tal. 

4. Vedligehold Opsamling på ekstra opgaver til 
pensionærer 

Der udarbejdes en specificeret opgaveliste til gul stald, 
sortstald og udebokse. Charlotte skriver ud til 
pensionærer og parter i elevskolen om 
hestepæreropsamliing på foldene. Charlotte og Pia ser 
på hvad der skal gøres ved utæt vindue i lejligheden. 

5. Personale og APV.     
 

Fridage og APV Charlotte har udarbejdet plan for julen for 
medarbejdere og vikarer. 
Britt, der er personaleansvarlig, undersøger hvornår 
ny APV skal udarbejdes. 

6. Rideskolen  Der afholdes ikke Lucia i år for og med parter i 
elevskolen grundet manglende tilslutning. Charlotte 
og Lone leder efter nye elevheste. 

7. Stalde og baner Nivellering af ridehusbane 
 

Mik fra banefirmaet kommer ultimo december 2018 
og retter ridehusbund. 

8. Stævner  Der arbejdes på stævnedatoer. Nødvendigt at ændre 
en dato. Britt ansvarlig. 

9. Pensionærer Forespørgsel på selvpas. En pensionær har forespurgt om det er muligt at lave 
aftale om selvpas i.f.t. mugning. Det blev drøftet, men 
endelig afgørelse udsættes til næste bestyrelsesmøde. 

10. Bokse. Venteliste.  En ledig boks i gul stald pr. 1/12 2018 
11. Generalforsamling og 

vedtægter 
Indkaldelse til generalforsamling. 
Forslag til ændringer. 

21. marts 2019 afholdes generalforsamling i Hørsholm 
Rideklub på adressen. Der indkaldes til 
generalforsamling d. 6/3 2019 og senest 8 dage før 
generalforsamling, skal ønsker til punkter sendes til 
sekretæren. Forslag til ændringer af vedtægterne skal 
være sekretæren i hænde senest d. 1/2 2019. 

12. Evt.  Intet 


