
Hedensted og omegns Rideklub   
Rindbækvej 2, 8722 Hedensted 

________________________________________________  

Bestyrelsesmøde d. 28/2 2012.

     

Til stede var: Ellen Andersen, Ole Mortensen, Heidi Høgdal, Rasmus Braun, Steen 
Rasmussen, Susanne Sønderskov og Tina Cornelius. 

Ad 1 konstituering og udvalg. 

Konstitueringen af bestyrelsen ser således ud:  

Formand: Ellen Andersen  

Næstformand: Steen Rasmussen  

Sekretær: Tina Cornelius  

Kasserer: Susanne Sønderskov. 

Udvalg: Stævneudvalg: Tina Cornelius 

Dressurbaneudvalg: Tina Cornelius   

Springbaneudvalg: Tina Cornelius  

Cafeteriaudvalg: Susanne Sønderskov  

Aktivitetsudvalg: Ole Mortensen   

Juniorudvalg: Heidi Høgdal  

Teknikudvalg:  Steen Rasmussen  

Handicapudvalg: Heidi Høgdal   

Sponsor:  Ellen Andersen 

Ad 2 godkendelse af referat 

Det er den gamle bestyrelse der skal godkende referat fra generalforsamlingen.   

Ad 3 Nyt fra staldmesteren. 

Bokse: pr. 1/4, rejser der 5 heste, der kommer 3 nye ind, så vi har 2 ledige bokse pr. 1/4.  

Hjælp i stalden: pr 1/3 starter Henriette i praktik på HDR Hun vil være i stalden man, tirs og 
fredag fra 9-13 og torsdag fra 12-15. Aftalen er til en start gældende for 1 mdr.  
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Det blev vedtaget at ændre Rasmus´ arbejdstid så han er i stalden ca 7-12 man, tirs, ons 
og fredag og 12-16 om torsdagen.  

Der bliver pr 1 April to staldvagter ledige idet Lone Vindshøj og Trine Misfeldt stopper, i 
stedet starter Ann-Sofie Fisker og Line Kehlet 

Carina Overgaard flytter hesten d. 1/4 og har samtidig opsagt sin stilling som underviser i 
elevskolen, vi arbejder på at finde en ny 

Ad 4 Hedensted ridtet. 

Det blev vedtaget at vi giver Hedensted ridtet en chance til i 2012.  

Ad 5 Staldmester stillingen. 

Bestyrelsen har set på hvilke kvalifikationer vi ønsker en ny daglig leder skal have. 

Ellen og Ole holder samtale med kandidat til stillingen d. 29/2. 

Ad 6 Løbende sager. 

Lamper: der har været arbejdet meget på at finde nye lamper til ridehallerne, der var 
fundet nogle, men centerbestyrelsen ønskede at prøve forskellige lamper så det har taget 
lang tid inden der blev truffet en beslutning. Der var indgået en aftale med kommunen om 
at vi trods besparelser på el kunne bibeholde vores lokaletilskud. 

Ad 7 Eventuelt. 

Pr. 1. februar 2012 er Else Dalum ansat med ansvar for en række opgaver i HDR s 
elevskoleregi. Else Dalum har ansvaret for tilsyn med elevheste og udstyr samt 
administration af elevlister. Tilsynet udføres i samarbejde med Staldmester og Bestyrelse. 
Stillingen refererer til Kassereren. 

Elevhestene: Frede er sendt på pension, Dibi er solgt. 2 af de private heste trækkes ud af 
undervisningen pr. 1/4 det drejer sig om Cez og Jubilee. Vi har flere ældre heste og skal 
finde en løsning på udskiftning af disse både på kort og længere sigt.  

Sadelmager til elevhestene: Der er et ønske fra Else Dalum om at få sadelmager til flere 
elevheste, det aftales at der kan hentes sadelmager til Arki, vi bruger Aksel. 

Ad 8 næste møde.   

Næste møde medio april. 
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