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Bestyrelsesmøde i HDRs cafeteria torsdag d. 20 september 2012,  

Til stede er: Ole Mortensen, Steen Rasmussen, Ellen Andersen, Simone Eickhart, 

Stina Sørensen, Phillip Melby og Tina Cornelius. 

Ad 1: Regler, sikkerhedsregler mm. Overensstemmelse med DRF. 

Udskydes til næste møde da der er mange punkter under evt. 

Ad 2: Status vedr. udvælgelse til kombineret stald-elevskole job. 

Behandlet internt 

Ad 3: Gødningsprøver. 

Der tages gødningsprøver i uge 39, der er informeret om det på tavlerne i stalden. Heste der har 

orm behandles af personalet, evt. ormekur betales som ekstra på regning for opstaldning. Heste 

der er behandlet for orm inden for de sidste 2 mdr. kan undtages fra prøverne. 

Ad 4: Foderkonsulent foredrag. 

Phillip, Ole og Steen holder møde med Foderfirma og får endelig kontrakt forhandlet på plads. Der 

aftales også dato for foredrag med foderkonsulent for alle klubbens medlemmer. 

Planen er at vi får 2 foder, et pillefoder som er med i opstaldningsprisen og som de fleste heste vil 

trives godt på, samt et müsli som vil være tilkøb til en fast mdr. pris for de heste der har behov for 

ekstra. 

Ad 5: Eventuelt. 

HØ: Det besluttes at vi fortsætter med tildeling af hø som 4+2 til heste og 2+2 til ponyer. Hvis man 

ønsker andre måder at få givet hø på kan man ved tilvalg og en pris på 210 kr. få alt sit hø i en sort 

murerbalje, man giver så selv alt sit hø dagen igennem. Murerbaljen skal man selv indkøbe. 

Grunden til betaling for alt hø i en balje ligger i den store usikkerhed og derved spild der er ved at 

tildele høet på denne måde. 

Lene Viuf – undervise søndag formiddag? 

Det besluttes at da der er ponyundervisning i den lille ridehal om formiddagen og den store hal er 

reserveret fra 16-19 til springning, skal Lene Viuf holde sin undervisning til lørdag. 

Må Lene Viuf påtale når der larmes på barrieren, skridtes 2 og 2 mm. 

Lene må påtale forstyrrende adfærd, der opfordres til at undervise ved spejlet så forstyrrelser fra 

folk på barrieren mindskes, endvidere går vi også ind i en tid hvor der skal jakker/tæpper af/på og 

det foregår ofte ved kortsiden mod cafeteriet.  Der skal tages hensyn til dem der rider 
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undervisning, men samtidig er weekenderne også der vi har tid til at hyggesnakke og derfor rides 

der oftere 2 og 2, det opfordres til at dette kun gøres hvis det ikke generer den der rider 

undervisning. 

Prisforskelle på ponybokse i elevstalden, fra Gitte Madsen. 

Det blev besluttet på bestyrelsesmødet d. 12/6 at vi ønsker at udfase ponybokse til specialpris, 

dette holdes der fast i, endvidere blev det besluttet at da vi ikke har frie ponybokse i privatstalden 

kan evt. interesserede ponyejere få en hesteboks i elevstalden til ponyboks-pris indtil der kommer 

frie ponybokse. Gitte Madsen var bekendtgjort med at ponyboks til den lave pris ikke længere var 

en mulighed inden hun underskrev kontrakten og hun står pt. i en hesteboks til ponyboks pris, der 

kan ikke dispenseres fra fastlagte priser. 

Indkommen klage fra Mette Mau. 

Behandlet internt. 

Stævne – Landstævne for ponyer. 

Økonomien i landsstævnet ser ret fornuftigt ud. Det har igen været svært at skaffe hjælpere, de 

fleste er medlemmer der ikke har hest opstaldet på HDR, stor Cadeau til dem, det var dog meget 

ønskeligt at der var større opbakning fra opstalderne.  

Traktor. 

Traktoren trænger til udskiftning, prøver at låne en til Landsstævnet, vi undersøger mulighederne 

for leasing/køb af ny. 

Solarie. 

Vi har tidligere fået et tilbud fra ham der ejer solariet. Steen kigger på hvad der skal til for at vi kan 

få det op at køre igen. Ønsket er at det kommer til at virke i løbet af kort tid, helst inden vinteren. 

Erstatningstimer. 

Ved stævner aflyses undervisningen fredag og søndag efter behov. Der er ofte stævner søndage 

året igennem, derfor sørger Lotte løbende for erstatningstimer. 

Det besluttes at der ikke skal gives erstatningstimer til fredagsholdene, da der er meget få 

fredagsstævner. 

Gaver til afgående undervisere. 

Der skal indkøbes gave til afgående undervisere, gavekort på 400,- til Farmland. Simone følger op. 

Indkøb 

Oluva mangler køleskab til stævnerne, der gives grønt lys til at indkøbe nyt efter indhentet tilbud. 

Strømboksen til foldene er slidt, der skal evt. købes en ny. Evt. konsultere El-Kurt? Philip følger op.  

Næste møde. 

Tirsdag d. 23/10 kl. 19 


