
Referat af bestyrelsesmøde i Hørsholm Rideklub d. 5. november 2019 kl. 19 hos Christina Dahl, Ørbækgårds 

Allé 324, 2970 Hørsholm 

Ordstyrer: Christina 

Referent: Jannie 

Til stede var: Christina, Mette, Britt, Pia, Jannie og Sisse (DSIHR) Charlotte (Daglig Leder) 

Mødet begynder med, at formanden byder velkommen. 

Punkt Emne Beslutning/ansvar 

1. Godkendelse af 
referat 

Godkendelse af referat Det udleverede referat fra forrige møde blev 
enstemmigt godkendt. 
 

2. Næste 
bestyrelsesmøde 

  
 

 
10/12 kl. 19.00 hos Christina 

 
 

3. Økonomi Personaleudgifter og udgifter til fourage  

 

Traktor tilbud/investeringer                          

Dårlige betalere 

 

Charlotte udarbejder forslag til besparelser 
på fourage og personalelønninger.  
 
Vi overvejer indkøb af ny traktor. Investering 
i ny traktor afhænger af årets resultat.  
 
Det går bedre med betalinger, efter vi har 
fået flere kort tilknyttet klubmodul 

4. Vedligehold Alle løfter i flok og/eller handyman- 
ansvarlig. Opgaver kan opdeles i tre 
grupper:  
                     
-små opgaver (alle kan løse opgaven)                                                         

-store/tunge opgaver (kræver en eller flere 

voksne)   

-opgaver for fagfolk (disse opgaver skal der 

bestilles håndværker mm til). 

 

Da Britt udtræder af bestyrelsen, skal der 

udformes en ny model vedr. vedligeholdelse. 

 

5. Personale    
 

Kommunikation Der indkøbes arbejdstelefoner til Charlotte 
og Lone. Charlotte undersøger nye 
abonnementer 



6. Rideskolen Torsdagshold for voksne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skader og fold 

Torsdagshold for voksne skal udfases og 

overgå til young riders hold grundet 25 års 

reglen.  

Pia kontakter igen kommunen vedr. 
handicaphold. 
 
Pr. 2020 holder rideskolen fri for alm. 
holdundervisning i industriferien.  
 
Lucia optog afholdes den 15/12, hvor alle 
medlemmer samt Hørsholms borgere bliver 
inviteret.  
 
Foldene er delt op i hopper og vallakker pga 
for mange skader. 

 
 

7. Stalde og baner Intet nyt  

8. Stævner Intet nyt  

9. Bokse og 
venteliste 

Intet nyt  

10. Bestyrelsen Opgaver, kurser etc 

 

Vi søger nyt medlem til bestyrelsen, der kan 

træde ind og varetage 

vedligeholdelsesopgaven. 

Lone, Charlotte og Mette tager på kursus i 
Dansk Rideforbund 
 
En fra bestyrelsen skal overtage opgaven 
med forsikringer 

11. DSIHR Nyt fra DSIHR Med baggrund i den nye hestelov er 

processen vedr. en ombygning sat i gang 

med DSIHR. Der er forberedt et oplæg i 

forhold til kommunen, som vil blive forelagt 

på det kommende pensionærmøde den 

25/11 2019. 

  

12. Eventuelt 80 års jubilæum      

                        

Julegaver/julefrokost                              

Klubmodul 

Det blev besluttet ikke at afholde 80 års 

jubilæum.  

Der afholdes julearrangement for personale. 

Charlotte fastsætter dag og inviterer.  

Udsættes til næste møde. 



 

Private undervisere på Hørs      

 

Alle godkendte undervisere på Hørs står på 

vores hjemmeside. 

 

                               

   
 
 

   
  
 

   

   


