
DAGSORDEN-REFERAT  
 

Dato: 26. maj 2020 kl. 17.30-19.30 

Sted: HGS 

Tilstede: Rikke Juul Kruse, Kathrine Damm-Frydenberg, Maise Traasdahl, Birgitte 
Roed, Birgitte Vestrup, Lisa Tikkanen Pagh 

Afbud: - 

Mødeleder: Kathrine Damm-Frydenberg 

Referent: Lisa Tikkanen Pagh 

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt.  
2. Godkendelse af referat. Godkendt. 
3. Nyt fra formanden. Ikke noget nyt. 
4. Økonomi. Saldo d.d. 165.444, 24. Vi har søgt DIF og DGI´s corona-hjælpepulje. Vi 

kan søge hjælpepakke til dækning af faste omkostninger. Dette iværksættes, for så 
vidt en evt. tilbagebetaling af støtte ved årets udgang ikke overstiger udbyttet. 
Papirer kommer til underskrift. 

5. Nyt fra udvalg 
-Stævneudvalg: Orientering om klubmesterskabsregler. Rikke Juul Kruse 
fremlagde reviderede klubmesterskabsregler, som forefindes på hjemmesiden. 
Bestyrelsen anbefalede stævneudvalget at godkende disse. 
Cafe-udvalget: Rikke Juul Kruse og Kathrine Damm-Frydenberg mødes med Café-
udvalget (Bettina Østbjerg og Sara Christiansen) for at tale om forventninger og 
visioner. 

6. aktiviteter 
-spring: Springundervisningen er fortsat udskudt, men vi håber at kunne 
genoptage efter 8. juni. Bestyrelsen ønsker at spring skal være et tilbud for 
klubbens medlemmer. 
-sommerfest. Ikke muligt at sætte en dato grundet forsamlingsforbud og 
uklarhed om vi får godkendt stævneansøgning. 
-Arbejdsdag. Hvornår og hvad. Bestyrelsen ønsker at holde en stor fælles 
arbejdsdag for alle, men grundet forsamlingsforbud, udskydes dette.  

7. Ridehusregler: Når ridehusene åbnes, sættes nye udprint af ridehusreglementet op 
og opslag om at huske at tage hensyn  Maise laver opslag. 
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8. Bomtræning: Bestyrelsen vil gerne gøre det muligt at bomtræne i hal B søndag 
formiddag 9-12. 

9. Undervisning: Michala koordinerer tider. Det ser bestyrelsen gerne fortsætter 
uændret.  

10. Medlemsinddragelse.  
-Fastholdelse og rekruttering. Birgitte Roed ajourfører medlemslister løbende. 
Alle opstaldere og folk der færdes til hest på området skal være medlem af HGS. 
Birgitte arbejder på et spørgeskema til medlemmerne, for at give bestyrelsen 
pejlemærker for vores fremtidige arbejde. Vi skal fortælle om det fordelagtige i at 
være medlem af HGS, herunder eksempelvis medlemsfordele vores sponsorer. 

11. Corona: Ikke noget nyt, så ikke relevant. 
-kompensation for ridehuskort 
-plan for genåbning 

12. Brug af Facebook. Retningslinjer. Bestyrelsen er glad for at Duemosegaard har 
lavet en gruppe for opstaldere. Hjemmesiden trænger til en opdatering. Lisa har 
meldt sig til webinar hos Klubmodul. 
Bestyrelsen bakker op om forslag om Instagramkonto for HGS. 

13. Samarbejde med Duemosegaard.  
- Brev fra Duemosegaard om rengøring af hal A og om muligt hal B. 
Bestyrelsen glæder sig over at få spulet og rengjort hal A. og vil gerne hjælpe til så 
hal B kan komme med i samme omgang. Maise, Birgitte og Rikke koordinerer 
insatsen med Jesper og Marlene og laver opslag til medlemmer så vi kan hjælpes ad 
med at få ryddet op, inden rengøring.  
 
-Opfølgning på møde den 14.maj. kontrakt. Punktet ikke færdigbehandlet: 
udskudt til ekstraordinært møde 8. juni 2020 kl. 09.00  

 

14.  GF 2021. Hvilke vedtægter går bestyrelsen på valg efter? Punktet ikke 
færdigbehandlet: udskudt til ordinært møde 24. juni 2020 kl. 17.30  
 

15. Beslutning om klubben giver tilskud til evt. deltagelse i Hold DM og Hold 
distriktsmesterskaber. Punktet ikke færdigbehandlet: udskudt til ordinært møde 
24. juni 2020 kl. 17.30 
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16. Evt. Drøftelse om længden af dagsorden. Punktet ikke færdigbehandlet: 
udskudt til ordinært møde 24. juni 2020 kl. 17.30  
  


