
Bestyrelsesmøde d. 6. Marts 2019 
 
Tilstede er  
 
Susanne, Lis, Helle S., Ann Cecilie og Karin Pries 
 
Mødet indledes med spisning hvorunder praktikaliteter som støvsugerposer og 
terassevarmere diskuteres. LL kigger på  begge dele herunder pris, driftsomkostninger og om 
det overbelaster elsystemet Varmeblæsere skal indkøbes til teltet i Jem & Fix 
 
1 Bestyrelsen konstituerer sig : 
 
Formand Ann Cecilie (AC) 
Næstformand Helle Slotmann (HS) 
Kasserer Susanne Holst (SH) 
Bestyrelsesmedlem Lis Langdahl (LL) 
Sekretær Elisabeth Willemoes (EW) 
 
Cafeudvalgsformand Karin Pries (KP) 
Stævneudvalg Helle Slotmand (HS) 
 
2 Referat af generalforsamlingen godkendes 
 
3 Referat af bestyrelsesmøde d. 17. Januar godkendes 
 
EW spørger til om de vedtægter der ligger på hjemmesiden er gældende. Det er de ikke . Der 
følges op på dette og  evt vedtægtsændringer formuleres og sættes til afstemning ved næste 
generalforsamling. 
 
a : Opfølgning af pkt’er  i referatet 
 
Sparekassen Sjælland ønskes som bank da de har filial i Helsinge. 
 
Der skal holdes øje med at rytterne betaler til klubben 
 
Punkt  otte rykkes op da KP så ikke behøver blive. 
 
8 Nyt fra Cafeen, sommerstævne udendørs med satelit cafe ? 
 
KP mangler hjælp i cafeen – det er svært at få folk til at skrive sig på.  Facebook gruppen 
”cafee HGS” er tidligere blevet brugt til at rekruttere igennem. Den forsøges genoplivet: Lis og 
Karin kigger på det. 
 
Satelitsalgsbod  for enden af grusvejen ved udendørsstævner: Hestetrailer omdannes til bod 
med salg af panini/ kolde sanwiches/toast . Alternativt overvejes en (solid) popup 3x3 
pavillon. 
 



4 Kassereren: Bank/økonomi 
a : Nye fuldmagter mv.  
 
Danske Bank får hvad de skal bruge for at HS ligesom SH kan foretage transaktioner. 
 
Klubmodul: Der skal laves en swedbank aftale 0,7% pr transaktion når folk bruger kreditkort. 
SH kontakter swedbank om en aftale. 
 
b:  Resultat af sløjfespring 
 
Resultat af sløfestævnet foreligger ikke endnu 
 
c : Resultat af fastelavnsstævne 
 
Der kommer efterreguleringer fra rideforbundet – det gør det svært. 
Cafee overskuddet var 5629.00 kr. 
 
LL: Resultatet af C stævnet var 6365.00 Kr. Og overskuddet i cafeen var 3086.00 kr. 
 
5 Nye Medlemmer -Det undersøges hvad der er lovligt i forhold til at presse brugerne til 
medlemskab. Zoë vil godt lave staldoversigt, så der bliver styr over nye indflyttere 
 
6 Kommende stævner - Revideret stævneplan ligger hos AC. Hun sender den og LL laminerer 
den og sætter den op. D. 17/18/19 maj planlægges til at være et udendørs stævne 
 
7 Årets aktiviteter 
 
a: Loppemarked – er planlagt til d. 30/3 i et af ridehusene og opslås som begivenhed på 
Facebook.  10 stande er solgt. 
 
b: Pinseskovtur – er planlagt til d. 9/6 el 10/6 (men der er Royal Run d. 10.) Det slås op på 
Facebook. Zoë er tovholder på skovturen. AC leverer invitationer og LL hjælper med borde 
/bænke. 
 
c Arbejdsdag – bliver d 5/5. Stik laves ude og inde, sekretariat rengøres, ukrudt, udebane 
checkes, evt male hegn, ventelinieskilt stabiliseres. LL er tovholder. 
 
d: Sommerfest – der skal etableres et festudvalg. AC forsøger at puste til de unge på turen til 
Herning. 
 
9 Mere springmateriel – der indkøbes 6 støtter hos Vittfeldt til sløjfestævner. SH godkender 
indkøbet 
 
 
 



Evt: Bokstavler efterlyses af SH da det er uforsvarligt uden. Lis spørger Jesper om han kan få 
nogle fra NAG. Der ønskes et bedre, mere stabilt skab til støvsuger mv ved cafeen, måske 
nogen får en ide eller et godt tilbud ? 
 
 
 
 

 


