
DAGSORDEN-REFERAT  
 

Dato: 09.12. 2020 kl. 17.30. 

Sted: HGS 

Tilstede: Maise Trasdahl, Birgitte Roed Killian, Rikke Juul Kruse, Katrine Damm-
Frydenborg, Lisa Tikkanen Pagh, Birgitte Vestrup 

Afbud:  

Mødeleder: Birgitte Vestrup 

Referent: Lisa Tikkanen Pagh 

1. Godkendelse af dagsorden. Kontrakt rykket op som punkt nr. 2.  
2. Samarbejde med Duemosegaard.   

Kontrakt. 
HGS ønsker tiltræde kontraktforslag gældende 5 år dog max 7500 pr bunde, 
forudsat der samtidig indgås Coronakontrakt med nedsat husleje pr 
01.01.2021, uden den sidste pasus om likvid til 12 måneder, og uden 
procentsats af overskud.  
Kontrakt gældende til vi igen har mulighed for at holde stævner uden vi er 
pålagt restriktioner på antal tilstedeværende. 
Rikke og Birgitte Roed Killian får mandat til at forhandle færdigt med 
Duemosegaard.     
Duemosegård har informeret om, at de vil igangsætte ombygning af hal B 
med ny café mm. i starten af januar 2021 og at byggeriet forventes færdigt 
inden for ca. 3 måneder 

3. Nyt fra formanden 
4. Nyt fra udvalg. C stævne 8-10. januar aflyses. Rikke mødes med Distrikt 2 

om planlægning af C og D stævner i 2. og 3. kvartal 2021. Sløjfespring 27. 
december er aflyst. Spring event i november var succes der gerne gentages, 
evt også med deltagerbetaling.   

5. Økonomi. Tusind tak til vores sponsorer. Birgitte er blevet kontaktet af 
Zakobe angående hjemmeside. Til overvejelse ved udgang af 2021. 

6. Priser på ridehuskort.  
Banetræning/klubaktivitet: Pris 75 for medlemmer, 100 for ikke medlemmer 
pr. 01.01.2021.  
helårligt 3000 til 3600 pr 01.01.2022.  
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halvårligt 2000 til 2400 pr. 01.07.2021. 
En gang ugentligt adgang til ridehus i forbindelse med fast undervisning kr. 
200/pr. mdr. pr. 01.01.2021 
Alle ryttere skal være medlem af rideklubben. 
Drøftelse om hvorvidt undervisere skal være medlem udskydes. 

7. Generalforsamling 2021. Skydes til 10. marts så vi er på den anden side af 
forsamlingsforbud. 

8. Opgaver/fordeling af opgaver. Arbejdsgrupper/beslutningsgrupper 
9. Håndtering af sociale medier. 
10. Evt. Til næste møde. Hvordan engagere vi medlemmerne bedre. 


