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Referat bestyrelsesmøde den 16. marts 2015 kl. 17.00 – 
22.00 på HDR 
 
Deltagere: Søren Mortensen, Bitten Kjærgaard, Lars Mau, Svend Erik Nielsen, IngeMarie Fie 
Gregersen, Henrik Fast og Marianne Neumann 
 
Referent: Marianne Neumann 
 
01: Stalden (Peter Lund) 
PL indkalder til møde med staldvagterne, bestyrelsen deltager. Staldvagternes timetal skal 
reduceres, som følge af overgangen til træpiller 
 
Personalet giver eftermiddagshø kl. 14.30 
 
Personalet udbedre hullerne ved indkørslen og parkeringsområdet før landsstævner sidst i marts.  
Personalet dybdeharver hallerne 1 gang om ugen. 
 
PL får tilbud på eftersyn af vandingsanlægget, som fremsendes til bestyrelsen. 
 
Der holdes arbejdsweekend, og personalet kommer med emner til dagen.  
 
PL sørger for, at den trailer som står ved hovedindgangen køres væk. 
 
PL ønsker anskaffelse af plæneklipper, SM laver opslag på facebook, hvor der efterspørges 
donation af plæneklipper. 
 
PL undersøger behov for traktor og vandvogn til brug for græsslågning og fragt af vand til foldene. 
 
Efter landsstævnerne vil personale gå i gang med klargøring og vedligehold af udenomsarealerne 
(bl.a. kanter og jordvold). 
 
02: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 
Referat godkendt. 
 
03: Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 
Referat godkendt med enkelt korrektion på en deltagers efternavn 
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04: Organisering af frivillige 
Bestyrelsen drøftede, hvorvidt der skal være en form for tvang eller frivillige kan skaffes uden, 
men set i lyset af de kommende landsstævners store problemer, besluttede bestyrelsen, at der 
skal laves en organisering af frivillige blandt opstalderne i stalden 
 
Bestyrelsen opfordrer til at alle medlemmer af HDR giver en hånd med de forskellige stævner. Det 
er sjovt at være med. 

 
06: Staldmøde tirsdag d. 17. marts 2015 
Bestyrelsen drøftede indførelsen af træpiller 
 
06: Bogholderifunktion 
Bestyrelsen forventer snarest at have en løsning klar. 
 
07: Den ophørte springundervisning ved Kasper Hansen 
Bestyrelsen drøftede forløbet omkring den ophørte springundervisning ved Kasper Hansen. 
 
Bestyrelsen er positiv overfor springundervisning om tirsdagen f.eks. i efterårssæsonnen. 
 
08: Springmateriel 
Bestyrelsen er opmærksom på, at der kan opstå behov for at låne/leje spring til de kommende 
stævner. 
 
09: Bestyrelsens arbejde 
HF og MN er ansvarlig for udarbejdelse af nyhedsbreve, som sendes ud på mail til medlemmerne. . 
 
10. Evt 
Bestyrelsen godkendte at Katrine og Hanne Bruun samt Frederikke og Marianne Neumann 
arbejder videre med planerne om afholdelse af Land og Fritid Cup i august (weekenden 15. og 16. 
eller 22. og 23.). MN iværksætter planlægningen. 
 
Mille Damgaard fik tilladelse til opsætning af høspand på væggen i boksen. PL er orienteret og 
laver tillæg til kontrakt. 
 
Lone Vindshøj og Lotte Bech Henreichsen fik tilladelse til at bytte bokse. PL er orienteret. 
 
Maria Munkholm fik tilladelse at flytte sin pony ind i den private stald. PL er orienteret. 
 
Bestyrelsen besluttede, at være med i Hedensted Kommunes arrangement om Aktiv Ferie. MN 
tager kontakt til Line Kehlet, og melder tilbage til kommunen. 
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Der skal holdes møde med elevskolen, hvor FG inviterer underviserne. FG og MN deltager fra 
bestyrelsen. Der skal drøftes elevskolens fremtid, materiale m.v. 
 
Bestyrelsen besluttede, at sende elevponyen Salsa tilbage til sælger, da det vurderes, at Salsa ikke 
egner sig til elevpony. Lotte Bech Henreichsen tager kontakt til sælger. Anskaffelse af ny 
elevhest/pony sker i samarbejde med LBH og PL. 
 
Christian Neumann har anskaffet 3 bærbare pcér til brug for Equilive. Det er Arla Foods, som har 
givet os pcérne. 
 
Bestyrelsen holder møde med Centret og Vennerne mandag d. 23. marts 2015 kl. 18. på HDR 
 
10: Næste møde 
Mandag den 13. april  kl 17.30. 

 
 


