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Indkaldelse til bestyrelsesmøde tirsdag den 6. juni 2017 
kl. 18.00 på HDR 
 
Deltagere: Mia Rodding (MR), Ulla Gam Hansen (UGH), Henning Pedersen (HP), Charlotte Bech 
Henreichen (LBH), Lene Kastbjerg Devantier (LD), Oluva Johannesen og Marianne Neumann (MN) 
 
01.Konstituering. 
 
Bestyrelsen konsituerede sig som følger: 
Formand Henning Pedersen 
Næstformand Lene Kastberg Devantier 
Kasserer Mia Holm Rodding 
Sekretær Marianne Neumann 
Medlemmer Ulla Gam Hansen, Charlotte Bech Henreichsen og Oluva Johannesen. 
 
Følgende har to år og er på valg i 2019: 
Henning Pedersen, Marianne Neumann, Charlotte Bech Henreichsen og Oluva Johannesen 
 
Følgende har et år og er på valg i 2018: 
Mia Holm Rodding, Ulla Gam Hansen og Lene Kastberg Devantier 
 
Bestyrelsesmedlemmer er kontaktperson for følgende udvalg/områder: 
 
Teknik: Oluva Johannesen 
Elevskole: Lene Kastberg Devantier 
Aktivitet: Charlotte Bech Henreichsen 
Junior: Charlotte Bech Henreichsen 
Stævne: Ulla Gam Hansen og Marianne Neumann 
Cafeterie: Oluva Johannesen og Marianne Neumann 
Stalden: Henning Pedersen 
Personale: Henning Pedersen 
Sponsor: Henning Pedersen 
Handicap: Henning Pedersen 
Information og kommunikation: Ulla Gam Hansen og Marianne Neumann 
 
Bestyrelsen drøftede det forhold, at Charlotte Bech Henreichsen er ansat på elevskolen 8 timer om 
ugen samt 20 timer i alt om måneden til vask mv. og medlem af bestyrelsen. 
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Bestyrelsen besluttede, at CBH er inhabile i beslutninger der træffes vedr. elevskolen samt 
personale. 
 
Bestyrelsen besluttede, at indkalde suppleanterne Holger Poulsen og Marlene Christensen til at 
deltage i bestyrelsesmøderne. Suppleanterne kan deltage i drøftelserne, men har ikke stemmeret. 

 
02. Stalden 
 
Bestyrelsen anerkender det arbejdspres der er i Stalden, og vil snarest finde en løsning. 
HP tager kontakt til Merete Munk Jensen. 
 
Der indkaldes til Staldmøde tirsdag d. 20. juni kl. 19. Det forventes, at alle bokse er repræsenteret. 
MN laver indkaldelse. 
 
Bestyrelsen vil undersøge muligheden for at få ekstern hjælp til udenomsarealer mv. 
HP tager kontakt til Michael Nonnegård. 
 
Der er et meget stort problem med rotter, og rottemanden har indskærpet, at der skal findes en 
løsning. Det overvejes, at foder fremover skal være i siloen, men dette forudsætter, at der 
indkøbes yderligere en silo. UG undersøger priser og indkøber en ultralydsscanner. 
 
Bestyrelsen indskærper, at alt foder skal være i lukkede spande, og der må IKKE være gulerødder 
mv. tilgængeligt. Det gælder i foderrummet, og i alle dele af stalden. 
 
Der er ytret ønske om nye spande i stalden til hø/wrap. MR undersøger priser. 
 
Der indkaldes til en arbejdsdag søndag d. 18. juni, hvor der skal klippes græs under hegnet ved 
foldene. Det er vigtigt, at så mange møder op. 
 
03. Ferieafløsning i Stalden 
 
Der er planlagt ferieafløsning i Stalden, og der kommer et opslag på facebook med, hvem der har 
ferie og hvem vikaren er. 
 
04. Elevskolen 
 
Der er fremover følgende undervisere på elevskolen: 
Søndag og mandag: Charlotte Bech Henreichsen 
Tirsdag: Katrine Brunn 
Torsdag og fredag: Belinda Harries. KB kan evt. hjælpe fredag. 
 
MR ordner kontakt for Belinda Harries og følger op på ansættelseskontrakt for Margit Andreasen. 
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Der er ferie i elevskolen fra lørdag d. 24. juni til søndag d. 6. august. 
 
Parter på elevheste kan ikke starte Sløjfestævnet d. 8. og 9. juli, da elevhestene har ferie. 
 
Det er alene parter på elevheste, der kan få undervisning ved CBH eller Merete Munk Jensen. 
 
Der er ferie i elevskolen i uge 7 og 42. 
 
Tuba er taget hjem pga. skade, og det vides ikke, hvorvidt han kommer retur. Derfor mangler vi en 
lile kat. 2 pony. 
 
Gorden flytter hjem til Line Kehlet, som henter ham i juli. Det aftales nærmere. 
 
Pricilla må ikke bruges før ferien. 
 
05. Ridelejr 
 
Der er aftalt afholdelse af ridelejr fra lørdag d. 24. juni til søndag d. 2. juli, fordelt med to mindre 
ridelejre i weekenderne og en stor ridelejr fra mandag til fredag. 
 
CBH og Dorrit Hansen er arrangører. 
 
Ridelejren er oprettet som begivenhed på facebook, og der kommer snarest indbydelser ud. 
 
06. Handicapafdeling 
 
Hanne Skafte har opsagt sin stilling som handicapunderviser pr. 31. juli 2017. Bestyrelsen arbejder 
på, at finde en løsning. 
 
MR kontakter Line Kehlet for at høre, hvorvidt hun er interesseret. 
 
MR kontakter Hanne Skafte for at høre, hvilket udstyr der bruges, og som skal indkøbes. 
 
07. Information/kommunikation 
 
Information og kommunikation er et indsatsområde for bestyrelsen. Det overvejes at lave en ny 
hjemmeside, hvilket måske kan ske, hvis klubben vælger at overgå til et nyt økonomisystem 
Klubmodul. 
 
Alternativt overvejes, at oprette en ny hjemmeside, som bliver mere aktiv. Det er hensigten, at al 
information skal ud via hjemmesiden. 
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MN og CBH har kontakt til studerende multimedesigner og datamatiker, som evt. kunne 
inddrages. 
 
08. Sponsorer 
 
HP har kontakten til sponsorer, og kontakter Lone Toft Axelsen samt Vennerne. 
 
09. Talentidrætsklasse Hedensted Kommune 
 
MN deltog i et møde på Stjernevejens Skole, hvor der er talentidrætsklasser, og ridning kunne 
måske blive en del af dette forløb. I forløbet er der tilrettelagt undervisning i idrætten om 
morgenen to gange om ugen. 
 
MN kontakter Marlene Christensen, som har vist interesse for klassen. 
 
10. Hegn omkring springbanen 
 
Der er indkøbt nyt hvidt hegn af plastik til at sætte om springbanen, og der indkøbes til 
kravlegården. Centret afventer, at leverandøren har mulighed for at hjælpe med opsætning af 
hegnet. 
 
11. Bunde i ridehaller 
 
Der skal ilægges nye flogger i begge haller, som trænger meget til nyt, især den lille hal. 
 
MR kontakter Finn Rodding, som har indhentet priser. 
 
12. Evt. 
 
Juelsminde Havnefest har fremsendt forslag om ponyridning under Havnefesten. Bestyrelsen siger 
nej tak., da elevhestene har ferie. MN skriver til Juelsminde Havnefest. 
 
Østjysk Våben har ligeledes rettet henvendelse om et arrangement d. 4. -6. august. CBH kontakter 
juniorudvalget. 
 
Bestyrelsen drøftede en mail om personalemæssige forhold. 
 
13. Næste møde 
 
Bestyrelsen mødes på arbejdsdagen søndag d. 18. juni og aftaler nærmere vedr. næste møde. 
 


