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”Kun sammen kan vi skabe – hver for sig vil vi tabe” 

INFO fra bestyrelsen  
Kære alle  

 

Der vil fremtiden blive lavet nyhedsbreve med jævne mellemrum så vi lettere kan informere alle 

brugere og medlemmer af HDR. 

 

Der er sket meget de sidste 3 mdr. i bestyrelsen. Der har været udskiftning, som tidligere 

informeret – vi skal nu have konstitueret os på ny og det sker senest d. 10. juni.  

 

Vi har klart nogen økonomiske udfordringer som vi har meget fokus på at rette op bla. med 

nedenstående tiltag. 

  

Hvad har vi fokus på lige nu? 

 

 Genudlejning af tomme bokse  

o Det belaster vores fælles økonomi at vi har tomme bokse, kender du nogen der 

mangler en boks så kontakt Peter Lund 40 12 22 23  

 Samarbejde / ERFA med klubber i distrikt 10 – et samarbejde vi forventer os meget af  

o Gennem samarbejde med andre klubber i distrikt 10, samler vi vores indkøb af 

halm, piller m.m. samarbejde vedr. bortskaffelse af møg, lån af materiel / spring 

m.m. mellem klubberne  

 Vedligehold og forbedring  

o Ny terrasse, tagreparation, barplader i cafe, oprydning osv. – se jer omkring der 

sker lidt hele tiden   

o Udendørs vandingsanlæg er delvist færdigt (afsluttes inden 8 dage) 

o Mange små opgaver i gang som alle pynter  

 ”Sale and lease back” 

o Arbejder på muligheden for at sælge driftsmidler, for at sikre vi ikke har nedbrud på 

maskinparken og samtidig sikrer likvider til investeringer i nye tiltag for at kunne 

tiltrække nye og samtidig sikrer vores medlemmer endnu bedre vilkår.   

 Etablering af udendørs ridebane  

o Vi arbejder på at skaffe midler til en ”rigtig” udendørs springbane, enten hvor den 

er nu eller med udvidelse af den lille bane der bruges til pony games. 

 Opførelse af nyt dommerhus i kombination med ”udendørs” cafe  

o Vi arbejder på at skaffe midler til opføre ny bygning på 25 m2 ved springbane og  

o bortskaffelse den gamle bygning  
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 Elevskolen  

o Fremgang i medlemstal  

o Der er iværksat en saddelmager til gennemgang af sadler samt evt. køb af nye så de 

passer til de enkelte ponyer /heste. 
o Vi har fået en ny pony Karl Emil samt lånt hest/ponyer Comet, Frigg og Romeo. – Frans er 

solgt 

o Flere ponyer har fået laserbehandling pga. smerter i ryggen m.m.  

 Bogholder  

o For at sikre vores økonomi har vi ansat Helle Christensen som bogholder på et lavt 

timeforbrug  

 Stævner  

o Vi har haft et godt overskud på stævner – Landsstævne i spring og dressur, samt 

internt stævne har tilsammen genereret ca. 110.000 kr. i overskud – derfor er det 

vigtigt at give en hånd med til stævner.  

 Træpiller / kontra halm  

o Vi er i gang med en evaluering efter overgang til piller – vigtigt at alle der står på 

piller muger ”rigtigt” ud ellers er det for dyrt i længden – Peter holder i begyndelsen 

af juni opfrisknings kursus. 

 Sponsor udvalg  

o Der er mange nye spændende tiltag her – Christoffer og Fie er i gang med et nyt set 

up med sponsorpakker af forskellig art. Der er allerede flere aftaler og fine gaver på 

plads  

o Vi er blevet godkendt til at få OK konto sponsorat – mere info følger om dette  

o Der er iværksat sponsorat søgning ved diverse fonde   

 

 

”Formandens Time”  

Vi arbejder for at skabe et bedre ridecenter for os alle – derfor bliver der indført ”formandens 

time” Søren vil sidde på staldkontoret 1 time hver 14. dag. Her kan du komme og ytre din 

tilfredshed / utilfredshed / komme med forslag eller bare få svar på dine spørgsmål – ordet er frit  

Der følger nærmere info om dette – snarest. 

 


