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Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 23. april 2015 kl. 
18.00 – 21.00 på HDR 
 
Deltagere: Søren Mortensen, Svend Erik Nielsen, Lars Mau, Henrik Fast, IngeMarie Fie Gregersen 
og Marianne Neumann  
Fraværende: Bitten Kjærgaard 
 
Dagsorden 
01: Godkendelse af referat 
Godkendt. 
Bestyrelsen besluttede, at der skal være følgende faste punkter på dagsorden:  

- Godkendelse af referat 
- Økonomi 
- Stalden 
- Elevskolen 
- Bestyrelsens visioner, missioner, samarbejde og kommunikation 
- Evt. 
-  

02: Økonomi 
Bestyrelsen har fokus på økonomien, og gennemgår på næste møde regnskabet pr. 30. april set i 
forhold til 2014. Der udarbejdes nul-sumsomsætning for driften samt udarbejdes budget for 2015 
Bestyrelsen besluttede, at indkalde andre rideklubber i distriktet til en inspirationsaften i maj 2015 
på HDR med henblik på erfaringsudveksling, strategisk samarbejde om økonomien, evt. etablering 
af fælles indkøb af foder, træpiller m.v. 
 
03: Bestyrelsens visioner og missioner, samarbejde og kommunikation 
HF ophænger bestyrelsens visioner og missioner i rammer på gangen. 
Bestyrelsen efterlyser forslag til, hvad det ophængte skab på gangen kan bruges til. 
HF og MN holder møde med Vennerne og Centret i uge 18. 
Bestyrelsen udarbejder en aktivitetsplan, hvoraf det fremgår hvem der er ansvarlig for enkelte 
opgaver, udvalg m.v. 
 
04: Stalden 
Jesper Pedersen kontakter en skrothandler med henblik på salg af de to containere på 
springbanen. SM kontakter JP. 
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Peter Lund kontakter EL Kurt med henblik på reparation af pumpen på vandingsanlægget. SM 
kontakter PL. 
 
Reparation af vandvognen iværksættes. FG har oplyst, at den repareres inden for 14 dage. Pris 500 
kr. 
 
Der tilbydes fremover kun hø i stalden. SM kontakter PL.  
 
Der er et restlager hø som skal køres væk. Sagen undersøges nærmere. 
 
BK laver oversigt over tildelingen af græsfolde. Oversigten hænges op i stalden. 
 
05: Elevskole 
FG orienterede om nye ponyer, Heimdal der tages hjem samt behovet for yderligere en hest. Evt. 
en hest som også kan fungere som handicaphest. 
 
06: Staldvagter 
 
Staldvagterne skal være mindst 18 år. 
 
07:Status på stalden, opstaldere, opsigelser, venteliste 
HC ajourføre ventelisten 
Der er pr. 1. maj 2015 7 ledige bokse. 
 
08: Evaluering af arbejdsdag 
Bestyrelsen var enige i, at det var en effektiv og godt planlagt arbejdsdag. 
Det blev aftalt, at der årligt skal holdes to arbejdsdage f.eks. tidsbegrænset til 4 timer. 
 
 
09: Vedligeholdelsesplan  
HF opdaterer planen 
 
10: Stævner på HDR efteråret 2015 
 
Der holdes følgende stævner: 
Land og Fritid Cup samt kommunemesterskab i spring d. 8. og 9. august 2015. 
Klubmesterskab i dressur samt elevmesterskab d. 21. og 22. november 2015 
Klubmesterskab i spring d. 5. eller 6. december 2015. 
Stævneudvalget forsøger at rekruttere flere medlemmer. 
 
11: Nedsættelse af arbejdsgruppe til DM Pony spring forår 2016 
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Mia Dickow og Christina Bendorf bedes indkalde til brainstormingsmøde m.h.b. nedsættelse af 
arbejdsgruppe. MN tager kontakt til MD og CD. 
 
12: Privat undervisning af klubbens medlemmer (henvendelse fra Michael Liocouras og private) 
Michael Liocouras tilbyder fremover undervisning fredage kl. 16.00-20.00. Det er undervisning på 
timebases til en pris af 300 kr. 
 
13: Sponsorudvalg (Christopher Hansen) 
FG afholder møde med Christopher Hansen i uge 18, og annoncerer efterfølgende på facebook 
efter flere medlemmer til udvalget. 
 
14: Mail fra Christopher Hansen ang. Juridisk assistance 
Christopher Hansens indbydes til næste bestyrelsens møde mandag d. 11. maj 2015 kl. 18.30-
19.00. MN kontakter CH 
 
15: Evt. 
Bestyrelsen drøftede springbanens stand og fremtidige muligheder for afvikling af undervisning og 
afholdelse af stævner. 
LM kontakter vandværket m.h.b. identifikation af evt. utætheder. 
Brug af ridehal i en times tid lørdag d. 25. april 2015 m.h.b. salg af hest. Pris 100 kr. 
Der etableres en dropbok for bestyrelsen. SVN er ansvarlig. 
 
16: Næste møde 
Mandag d. 11. maj 2015 kl. 17.30 
Helle Christensen deltager 17.30-18.30. 
Christopher Hansen deltager 18.30-19.00. 


