
Hedensted og omegns Rideklub   
Rindbækvej 2, 8722 Hedensted 

________________________________________________ 
Bestyrelsesmøde mandag d. 7/5 2012 i HDRs mødelokale.  

Til stede fra bestyrelsen er: Steen Rasmussen, Ellen Andersen, Susanne 
Sønderskov, Ole Mortensen, Stina Sørensen og Tina Cornelius. 

Fraværende er Rasmus Braun og Heidi Høgdal. 

Inviterede udvalg: Cafeteria udvalget og Stævneudvalget. 

__________________________________________________________________ 

Der var debut på vores nye tiltag på bestyrelsesmøderne med at invitere 2 udvalg eller teams til at 
præsentere sig for bestyrelsen og efterfølgende for resten af HDR via referatet. Bestyrelsen synes 
at det var rigtig interessant for en stund at få mulighed for at give fuld opmærksomhed til et 
udvalg eller team i HDR. Der blev lyttet og noteret flittigt, og vi fik en god snak om stort og småt. 
Referaterne skulle gerne give os alle et godt indtryk af, hvad der foregår. Når vi har haft besøg af 
alle udvalg, teams og grupper vil referaterne tilsammen udgøre en fin håndbog over vores 
aktiviteter og gerne styrke vores samarbejde på tværs.  

Cafeteriaudvalget

 

repræsenteret af Oluva. 

Hvad laver vi:

  

Store forberedelser til stævner og andre arrangementer.  
I korte træk: Der holdes planlægningsmøde med mange af de faste hjælpere hvor det besluttes 
hvad der skal serveres, hvor mange forventer man der kommer? Der skal handles ind, bestilles 
mad, tjekkes hvad der er i frysere/depoter. Der skal gøres rent og pyntes op. Efter arrangementet 
skal der ryddes op, ordnes vasketøj og gøres rent. 

Om onsdagen kommer Margit og laver mad til medlemmerne, har en del faste kunder i 
springrytterne og det er et hyggeligt samlingspunkt. Udvalget er backup med indkøb mm. 

Hvad er vi gode til:

 

At finde på menu, få tingene til at hænge sammen, supplerer hinanden godt, imødekommende 
ifht. stævner og andre arrangementer, kundeservice 

 

giver gerne et smil. 

Hvad kan vi blive bedre til:

 

Bedre arbejdsfordeling 

 

har været skæv. 
Planlægge sammen med stævneudvalget. 
Arbejde sammen med stævneudvalg, teknikudvalg og staldmester. 

Ønsker:

 

Hjælpere til den tunge del af oprydningen/skrald. 
Opvaskemaskine 

 

industri/hurtig maskine   
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Ny fryser. 
Bestyrelsesrepræsentant der er aktiv, deltager i møder og giver input, evt. en ny repræsentant. 

Vil gerne holde et møde om hvordan vi i fremtiden samarbejder med Stævneudvalget, 
teknikudvalget og staldmester. 

Stævneudvalget

 

repræsenteret af Inge, Stina og Tina. 

Hvad laver vi:

 

Bestyrelsen bestemmer hvilke stævner vi afholder. Springstævner giver det største overskud. Vi 
holder normalt på alle planer (klub, distrikts og lands), både spring og dressur samt både for pony 
og hest. De fordeles over året, så cafeteriaudvalget kan følge med. Flest om vinteren da de store 
stævner kun kan holdes indendørs pt. pga. banernes stand udenfor. 
Når stævnerne er tildelt kigges gamle propositioner igennem for at se om vi evt. kan genbruge 
dem fra året før. 3 uger før stævnet åbnes for tilmelding, mail og telefon. Stævnet lægges på 
portalen 
Der er meget papirarbejde som skal være i orden. Der er samarbejde med staldmanden om 
bokse/opstaldninger, baner og andre praktiske og serviceorienterede ting samt med 
cafeteriaudvalget. 
Der skal bruges rigtig mange hjælpere under stævnet og det er en kamp at få fyldt alle huller ud. 
Nå stævnet er færdigt skal det indberettes og til de større stævner får vi en stævnerapport. 

Hvad kan vi blive bedre til:

 

At skaffe hjælpere 
At kommunikere 
Struktur inden for udvalget 

 

evt. dele op i klub, dressur og spring. 

Ønsker: 

 

Det ville være dejligt hvis vi var flere og hvis bestyrelsen viste flaget både før under og efter 
stævner. 
Kopimaskine til A4 og A3 gerne en der kan tage begge sider 

Ad 1. Økonomi

 

Gennemgang af regnskab, vi er inde i en positiv udvikling. Vi knokler videre af samme spor. 

Da vi har oplevet at enkelte ryttere benytter faciliteterne uden at betale, besluttes det som 
konsekvens heraf, at der i den kommende tid sættes fokus på betaling af ridehuskort. Det er  
vigtigt, at alle der benytter HDRs faciliteter også betaler til fællesskabet. Der vil hver måned blive 
opsat seddel på døren til ridehallen om hvem der har lov til at benytte faciliteterne denne måned.   
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Prisen på ridehuskort sættes op, således at vi kommer på niveau med andre klubber med lige så 
gode faciliteter som HDR. Ridehuskortet vil komme til at gælde alle ugens 7 dage og følge rytteren. 
Prisstigningerne træder i kraft pr 1/8 2012, varsles i stalden og på hjemmesiden d. 1/6 2012 

Michael Licouras underviser mandag og torsdag. 
Lene Viuf underviser primært om formiddagen. 
Lena Åmand underviser mandag-søndag. 
Phillip Melby underviser primært om formiddagen. 
Alle underviserne betaler 500 kr. pr. mdr. for at benytte faciliteterne til deres undervisning.  

Ad. 2 Nyt fra udvalg og teams

 

Teknikudvalget:

  

Steen bestiller Containere til oprydning. 
Steen leder efter en 1000 L tank til Diesel. 
Phillip må købe en ny boremaskine. 
Udvalget skal have møde med Centerbestyrelsen og Vennerne, der findes en dato og forhøres om 
alle kan. 

Elevskolen:

 

Else Dalum ønsker, at der findes en ny kontaktperson som forældre kan ringe/maile til omkring til 
og framelding i elevskolen. Der arbejdes på at finde en ny til efter sommerferien. 
Phillip skal ud og se på heste i løbet af uge 19. Der er kig på flere forskellige.  
HDRs Venner har givet tilsagn om at sponsere en hest til elevskolen, der også kan gå handicap.  

Evt:

 

Indkommen mail fra Rikke Kyhn: Problemer ifht. hvis man er selv i stalden. Vi vender tilbage. 

Hedenstedridtet 

 

ønske om at ændre anmeldelsesfristen fra d. 25/6 til d. 28/6. Dette kan ikke 
lade sig gøre, da propositionerne er udstedt. 

Næste bestyrelsesmøde:

 

Næste møde holdes d. 12/6 2012 kl. 17.30 

 

21.30 i HDRs Cafeteria.  

Gæster: Springrytterne, Aktivitetsudvalget 
Ole inviterer Aktivitetsudvalget og Springrytterne ang. deltagelse i næste bestyrelsesmøde. 
Bestyrelsen havde ellers sat Handicap afd. og Elevskolen på som gæster til næste 
bestyrelsesmøde, men vælger at udskyde invitationen til disse til efter sommerferien. Der er pt. 
tæt og fin kontakt til begge afdelinger bl.a. ang. køb af flere elevheste. Bestyrelsen ønsker derfor i 
stedet at møde Aktivitetsudvalget og vore springryttere med ønske om at høre om deres 
aktiviteter. Hver afdeling får 30 min: 15 min til hvad laver vi, hvad er vi gode til og hvad har vi 
besluttet at blive bedre til, 15 min. til sparring. Bestyrelsen ser frem til mødet.  
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