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Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 10/3 2010 kl. 19.   

Tilstede var: Kim Killerich (KK), Rikke Mahaffy (RM), Karen Tang Petersen (KTP), Rasmus Braun 
(RB), Helena Alex (HA), & Holger Poulsen (HP). Karel deltog i mødet fra kl. 19.00 til 20.00  

Fraværende var: Henriette Knudsen (HK)  

Referent: Rasmus Braun  

DAGSORDEN: 
1. Nyt fra Karel / personale  
2. Godkendelse af referat. 
3. Personale  
4. Gennemgang af løbende sager 
5. Opfølgning fra generalforsamlingen. Flg. punkter blev nævnt: 

a. Springudstyr ønskes samlet på midten i hallen tirsdage 
b. Planer for hallerne opdateres så man kan se hvornår der undervises/er frit (inkl. 

handicapundervisning)  
c. Møg (Jane Bonde) 
d. Er der mulighed for at hallerne bliver harvet i weekenderne? 
e. Ryttermærkeundervisning / Andrea 
f. Kommunikation mellem klub og forældre mm. 
g. Hjælperfest (krukke med sedler/navn) 
h. Velkomstfolder (Connie Astor) 
i. Andrea Pokaler/præmier 

6. Billeder 
7. Økonomi  
8. Meddelelser fra udvalg. 
9. Eventuelt 
10. Næste møde  

Referat: 
Ad.1 

 

Sommerferie afholdes således blandt staldpersonalet: 
o Karel holder ugerne 27,28 & 29 
o Jesper holder ugerne 30 & 31 
o Jeanett holder 25 & 32 

 

Der skal opsættes opsadelingspiltove ved siden af vaskepladserne i elevstalden.  

 

Elevskolen har mistet en del heste på det sidste. Bestyrelsen vil afvente elevsituationen inden 
tiltag sættes i gang.  

Ad 2 
Referatet fra sidste møde blev godkendt og underskrevet.  

Ad 3 
For personale sager se under pkt. 1  
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Ad 4 

 
Med ganske få rettelser blev HDRs velkomst folder godkendt. Den skal uddeles til nye 
medlemmer og vil hænge på ridecenteret til elevskolens forældre. Endelig skal den være 
tilgængelig på hjemmesiden. 

 

KK medbragte flyer med opråb til alle om hjælp til stævner og lign. med forslag om at 
ridelærerne uddeler den ved undervisnig. Tillige vil RB & RM uddele den personligt ved 
elevskolen og på staldgangen i den nærmeste fremtid.  

Ad 5 
a) Div. privat springundervisning i det store ridehus onsdag eftermiddag stoppes. Derved skabes der 

mere plads i ridehuset. Springudstyret kan derved blive stående. 
b) Hanne Skafte som står for handicapridningen skal fremlægge en mere stabil plan for hendes 

undervisning som derved kan hænges op. Elevundervisningen er normalt meget stabil. Planen 
påføres ligeledes ferieperioder (KK) og planen sættes på hjemmesiden (RM) 

c) Den nuværende løsning er den billigste i øjeblikket. Der betales for kørsel, opbevaring og 
spredning af møget. 

d) Der arbejdes på at finde en gratis og holdbar løsning. Samtidig skal bunden passes bedre på 
hverdage. Bestyrelsen vil sørge for at bunden bliver vendt snarest samt at personalet får den 
rigtige vejledning og overholder den. 

e) God ide. Flere frivillige hjælpere har meldt sig efter generalforsamlingen. 
Undervisningsmaterialet er desværre spredt i øjeblikket. Det bedes indsamlet og afleveret til KTP 
eller lægges i sekretariatet 

f) Der arbejdes på flere fronter allerede. RB er tilknyttet elevskolen og vil sørge for at klubben og 
bestyrelsen vil være mere synlig. Der arbejdes på at starte en udsendelse af et nyhedsbrev via 
email. 

g) En hjælperfest er en rigtig god ide. Konceptet er under udvikling. 
h) Se løbende sager 
i) Der arbejdes på et par ideer men det vil nok snarere være plaketter og en mindre gave for 

arbejdet med at holde styr på vandrepokaler er der ingen der ønsker. 
j) Billedrammen i cafeteriaet er ikke up to date. Katrine Brun spørges om hum har lyst til at tage 

nye billeder (HA)  

Ad 7 
Budgettet for 1. kvartal holdes fint. Prognosen for 2. & 3. kvartal ser ud til at gå i nul.   

Yderligere et par opstaldere ville forbedre tallene. Annoncer sættes i de lokalaviserne i området.  

Ad 8 

 

Cafeteriaudvalget har besluttet at indføre diverse tiltag der skal gøre cafeteriaet mere attraktivt 
under udendørs stævner. Det er blandt andet mere transport venlig emballage såsom 
skumkopper med låg og lign. 

 

Aktivitetsudvalget er begyndt at planlægge sommerens ridelejr. Ideer modtages gerne.  

Ad 9 

 

RB spurgte om muligheden for at oprette et aften Western begynder hold. Hvis nogen kender 
interesserede eller undervisere eller heste så kontakt RB  



 
Hedensted & Omegns Rideklub  

                      
Rindbækvej 2, 8722 Hedensted    Tlf: 70 21 21 18 ________________________________________     

3 

Ad 10 
Næste møde bliver 6/4 2010 kl. 19 på Hedensted Ridecenter.   
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