
Referat fra bestyrelsesmøde i Hørsholm Rideklub den 10. januar 2019 

Ordstyrer: Britt 

Referent: Mette 

Deltagere: Cristina, Pia, Britt, Charlotte, Bente, Camilla og Mette 

Afbud fra: ingen 

Punkt Emne Beslutning/ansvar 
1. Godkendelse af 

referat fra sidste 
best.møde 

 Referat godkendt. 

2. Næste 
bestyrelsesmøde 

    
 

 
19/2 2019 hos Mette kl. 19 

3. Økonomi Information fra Charlotte Charlotte orienterer om, at alt går som 
forventet. Beslutninger om større 
investeringer kan tages i 3. kvartal. 

4. Vedligehold Opsamling på ekstra opgaver til 
pensionærer. 

Pia udarbejder en allonge til 
opstaldingskontrakterne vedrørende 
vedligeholdelsesopgaver. 

5. Personale og APV    
 

Information fra Charlotte. Information 
fra Britt 

Charlotte orienterer om at Sebastian er 
ansat pr. 21/ 1 2019 i stedet for Freja. 
Ditte er ansat som vikar. 
Britt orienterer om at ny APV skal 
udarbejdes om 2 år. 
Christina overtager bestyrelsens opgave på 
personalesiden i stedt for Britt pr. 1/2 
2019. 

6. Rideskolen Charlotte orienterer.  To heste der har været på prøve skal 
checkes af dyrlæge d. 11/1 2019 

7. Stalde og baner Orientering fra Charlotte 
 

Intet nyt 

8. Stævner Orientering fra Britt Intet nyt 
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 tages på næste bestyrelsesmøde 
hvor Charlotte har udarbejdet 
kalkulationer for overblik ved selvpas i 
forhold til fuldpas. 

10. Bokse. Venteliste. Mette orienterer En ledig boks i gul stald pr. 1/2 2019 
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. Ny revisor 
valgt. Pia tager kontakt. 

12. Bestyrelsen Orientering fra Christina. Christina byder to nye medlemmer 
velkommen. Bente (Mariposa) og Camilla 
(Sesse). Christina fortæller om 
bestyrelsens arbejde. Hvert 
bestyrelsesmedlem fortæller om sine 
opgaver i bestyrelsen og Charlotte 
fortæller om sin opgaver som daglig leder 
og de frivillige opgaver hun varetager. 

13. DSIHR (Den 
selvejende 
institution i 
Hørsholm Rideklub) 

Orientering fra Charlotte. Der skal findes et medlem fra bestyrelsen, 
der kan sidde i DSIHR i stedet for Jeanne. 

14. Backup ved sygdom 
og daglig leders 
ferie/sygdom. 
Backup til vagtplan 
for personalet. 
Hvor meget og 
hvorledes må/skal 
pensionærer 
involveres? 

Spørgsmål fra Britt og Mette Udsat til næste bestyrelsesmøde. 

15. Forslag fra en 
pensionær om 
muligheden af 
selvpas 

Punkt fra sidste møde der skal tages 
stilling til 

Bestyrelsen har brug for konkrete tal på 
hvad det vil betyde for økonomien og 
staldpersonalets arbejdstid/løn. Charlotte 
udarbejder kalkulation for øget forbrug af 
træpiller-hvad betyder det for klubben. 

16. Spørgsmål fra en 
pensionær 

Spørgsmål fra en pensionær: Hvem 
tager affære, når en pensionær/rytter 
ikke overholder regler om optømning 
o.l. 

Charlotte minder rytter/pensionær om 
klubbens regler. 

17. Evt.  Camilla og Christine (Naomi) vil gerne tage 
sig af køkken, toiletter og rytterstue. De vil 
gerne få lidt café op at stå en gang i 
mellem i hverdagene så der kan komme 
lidt liv på den front. Lone og Anne Grethe 
fortsætter som hidtil. 


