
 
Hedensted & Omegns Rideklub 
Rindbækvej 2, 8722 Hedensted    Tlf: 70 21 21 18     

Til:  Kim, Karen, Helena, Rikke, Henriette, Karel, Holger og Rasmus  

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 23/11 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 Knegt deltog i mødet fra kl. 19.00 til 20.00  

Referent: Rasmus Braun 
1. Nyt fra Karel / personale   

2. Godkendelse af referat.  

3. Personale   

4. Opstaldning af ponyer  

5. Vaskerum og afbenyttelse af vaskemaskine  

6. APV  

7. Medlemmerne har ordet  

8. Gennemgang af løbende sager  

9. Økonomi   

10. Meddelelser fra udvalg.  

11. Eventuelt  

12. Næste møde.  

Referat: 
I. Nyt fra Karel 

A. Opstaldningssituationen er pr. 1. dec. er 4 heste og 7 ponybokse ledig. 
B. Karel spørger om hestene der er under foldordning skal fortsætte med at komme på 

græs til trods for vejret. Det drejer sig om 3 heste. Det er foreløbig ok. Afventer 
situationen 

C. Fredag aften (banen bygges fra kl 20)til springstævnet må rytterne 50 kr for 90 sek 
(åben springning). Morten og holger sørger for at kradse penge ind og gøre banen 
stævneklar bagefter.  

II. Referatet fra sidste møde blev godkendt. Det blev bemærket at alarmerne til 
vandingsanlægget endnu ikke fungerer optimalt da softwaren endnu ikke er leveret.  

III. Personale:  
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IV. Opstaldning af ponyer. Ideen med at lade kat. 2 & 3 stå opstaldet til kr. 1500 er sat i 
kraft og har indtil nu givet 2 opstaldninger.  

V. Vaskerum og vaskemaskiner. KTP har fundet klokker og gamacher tørret i 
tørretumbleren, vaskerummet roder, og mentaliteten er meget egoistisk. Hvis der 
tørres beskidte ting i tørretumbler og maskinen går i stykker skal synderen betale. Der 
henstilles til alm hensyn overfor andres ting   

VI. APV blev lavet for ca. 3 år siden. Da de skal fornyes hvert 3 år er det tid til en ny. 
Papirer er blevet lagt til Karel, og det er meningen at personalet selv skal udfylde den. 
KTP laver nyt skema og KK sørger for at den bliver udfyldt. RM sørger for at 
undervisningspersonalet laver deres.  

VII. Medlemmerne har ordet. KTP har set noget tilsvarende og bestyrelsen indfører det 
samme for HDRs medlemmer.   

VIII. Hjemmeside. RB har fået bedømt det tilsendte tilbud. Det virker rimeligt i pris men 
virker dog besværligt for webmasteren selv at opdatere. Else Dalum har tilbudt sin 
hjælp og samarbejder med Heidi med nyt oplæg. Det afventes.  

IX. Løbenede sager. 
A. Den nye bund i det store ridehus er der tilfredshed med blandt brugerne.   

X. Økonomi. Foreningens økonomi ser fornuftig ud. 2010 ser ud til at ende med et 
resultat på nul. De sidste stævner har givet et pænt resultat. I 2011 har vi fået de 
landsstævner vi gerne ville have. Painthorse klubben er endnu usikker, men hvis 
Painthorse Klubben ikke booker os kan vi få et landsstævne mere. Friserklubben vil 
gerne komme igen men vi mangler bekræftelse.  

XI. Meddelelser fra udvalg.  
A. DRF afholder distrikt møde d. 9/12 (Vejen). Vi skal sende en rep. hvis vi skal have 

distrikt stævner. 
B. Til stævner bruger vi regnemaskiner med strimmel, de unge kan ikke bruge dem. 

En aflagt PC med printer vil være en god hjælp. Vi søger en donation!  

XII. Evt.  
A. Kommunikationen mellem sekretariat og cafe under stævner skal være i orden så 

den ene ikke lover neget den anden ikke kan holde. 
B. De nye skabe skal bruges rigtigt, dvs. ting skal have deres faste plads og KUN der.  

XIII. Næste møde d. 7/12 kl. 19. 
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