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Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 22. august 2017  
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) 
 
Klubkonsulent Dorte Rahbek fra DRF deltog i en drøftelse af mulighederne for at løse de 
udfordringer, som HDR står overfor. 
 
1. Fordeling af opgaver 
 
LD varetager opgaver i forbindelse med handicapafdelingen. 
 
MN bekræfter modtagelse af mails, som bliver et fast punkt på dagsorden. 
 
2. Personale 
 
Bestyrelsen arbejder på at løse personalesituationen i stalden. 
 
Handicapafdelingen er startet op pr. 21. august med foreløbig to undervisere. Det forventes at 
tilbuddet udvides i løbet af efteråret 
 
Der er udarbejdet stillingsopslag på en handicapinstruktør. 
 
3. Stalden 
 
Der er p.t. 22 ledige bokse, heraf 4 pony. Der er i den sidste tid kommet to nye opstaldere ind, 
men der er ingen på venteliste. 
 
Der skal intensiveres i bestræbelserne på at få nye opstaldere. 
 
Der vil blive indkaldt til staldmøde tirsdag d. 12. september kl. 19., hvor formålet er, at få 
opstalderne til at brainstorme om løsninger på de udfordringer, som stalden står overfor, 
herunder den daglige drift samt muligheden for at rekruttere nye opstaldere. 
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4. Økonomi 
 
Den økonomiske situation ser p.t. ikke særlig god ud, og det forventes et underskud ultimo 2017. 
 
De afholdte stævner giver et flot overskud, bl.a. Sløjfestævnet i juli, som gav et overskud på 30.000 
kr. og dertil kommer cafeteriet. 
 
Der er et merforbrug på halm, hvilket måske skyldes et større forbrug i det daglige staldarbejde. 
 
5. Elevskolen 
 
Underviserne ved LBH kigger efter ny pony, og har fundet en 7 års på 130 cm. Det blev aftalt, at 
alle nye indkøb af heste og ponyer skal igennem handelsundersøgelse. 
 
6. Etiske retningslinier 
 
Bestyrelsen vil igangsætte arbejdet med at indarbejde de etiske retningslinier i 
ordensreglementet. 
 
7. Information og kommunikation 
 
UG opdaterer løbende hjemmesiden. 
 
MN har oprettet en profil Bestyrelsen Hedensted Rideklub, hvor al information fra bestyrelsen vil 
foregå. 
 
Bestyrelsen vil bestræbe sig på, at øge informations 
 
8. Facebook 
 
Bestyrelsen opfordrer til, at de etiske retningslinier overholdes også på facebook. 
 
9. Ledige bokse 
 
Der er d.d. 22 ledige bokse, hvoraf 4 er pony. 
 
Der er fortsat et ønske fra flere opstaldere om at få en boks i elevstalden. 
 
10. Stævner 
 
Der er planlagt D10 mesterskab og para- klasser til afholdelse lørdag og søndag d. 2. og 3. 
september. 
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11. Sommerfest 
 
Bestyrelsen valgte at aflyse sommerfesten, da der p.t. er andre presserende opgaver. 
 
12. Personsag 
 
Drøftedes. 
 
13. Evt. 
 
Der er blevet leveret flogger til begge haller, og de forventes at blive lagt i snarest. Det afhænger 
af, hvornår de involverede kan få tid og maskiner til det. 
 
Det er dog klart inden landsstævnet i spring hest ultimo september. 
 
 
14. Næste møde 
 
Tirsdag d. 19. september 2017 kl. 18. 


