
Referat af bestyrelsesmøde 15/1-18 

Tilstede: Henning, Mia, Lars, Holger, Ann og Marlene 

Afbud: Lone 

Dagsorden: 

1. Økonomi 

2. Stalden og nye opstaldere 

3. Personale 

4. Elevskolen 

5. Pony DM 2018 

6. Stævneansvarlige og tovholdere 

7. Generalforsamling 2018 

8. Dommertårne 

9. Mødding 

10. Årskalender 

11. Aktionsplan for bestyrelsen 

12. Evt. 

13. Næste møde 

Ad. 1  

Afslutning af årsregnskab for 2017 er igang. Der forventes et acceptabelt resultat omstændighederne taget 

i betragtning. 

 

Der er opnået lokaletilskud samt øvrige tilskud fra kommunen i henhold til budget. 

  

Der arbejdes fortsat på at inddrage restancebeløb fra medlemmer. 

  

Rabat for opstaldere med flere heste justeres: 

Ved 2 heste er rabatten 400 kr på boks nr 2. 

Ved 3 heste eller derover er rabatten 500 pr. boks på hest nr 2, 3, 4....  

 

Ad. 2  

Der er har været positiv tilgang af opstaldere. Der er størst efterspørgsel på halmbokse. Halvdelen af 

privatstalden er konverteret til halmbokse. Pr. 1. februar er der kun få ledige bokse.  

 

Wrap situationen har været kritisk. Mange heste vil ikke spise det nye wrap. Der har været behov for at 

etablere en aftale med anden leverandør. 

 

Der indkaldes til staldmøde 26/2-18 kl. 19 - input fra opstaldere til dagsorden samt info fra bestyrelsen. 

 

Ad. 3  

Det fungerer godt med Carina i stalden. Med øget belægning i stalden ses et behov for mere personale.  

Desuden er der øget arbejdsbelastning i foråret og sommeren. 

  

Omlægning af græsfolde er igangsat. Første aktivitet bliver at etablere løbegang, så elevhestene kan flyttes. 



 

Ad. 4  

Der er etableret et elevudvalg. Der ses bl.a på belastning af elevhestene. Der er et initiativ på idestadiet  

vedr ”Glade Elevheste”. Det kan give anledning til omlægning af holdene. Der ses desuden på  

salg/afvikling/køb for at have de rette elevheste.  

 

Der er udarbejdet dokumentation omkring rettigheder og ansvar, når man har part på en elevhest. Der er 

afholdt møde med alle parterne, og partaftaler er underskrevet.  

 

Der arbejdes på at få endnu en handicapinstruktør. 

 

Ferieplanlægning i elevskolen skal foregå i god tid. 

  

Ad. 5  

Planlægningen af pony DM 2018 er i fuld gang i henhold til plan.  

 

Ad. 6  

Der skal være en samlet stævnekoordinering. 

 

Ad. 7  

Mulige datoer for generalforsamling er 8. eller 22. marts 2018. HDR’s venner og Centret vil blive spurgt. 

Mia, Lone og Ann er på valg.  

 

Ad. 8  

Der er opnået tilskud til en dommervogn.  

 

Ad. 9  

Der skal ses på robust og femtidssikret løsning for transportør og aftager af møddingen. 

 

Ad. 10  

Det er intentionen at lave en årskalender, som giver en visuel oversigt over aktiviteter på HDR. Her tænkes  

bl.a på stævner, aktivitetsdage, temadage, gødningsprøver mm.  

 

Ad. 11  

Der skal indføres en aktionsplan, som et arbejdsredskab for bestyrelsen. Hermed sikrer vi, at ting ikke går i  

”glemmebogen”. 

 

Ad. 12  

Da antal af halmbokse er steget, er der behov for yderlig 2 vogne for at lette arbejdet for staldvagterne.  

Der skal søges permanent tilladelse til vandboringen.  

 

Ad. 13  

Næste bestyrelsesmøde er 20/2-18 kl 19. 


