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Referat fra bestyrelsesmøde.  

Dato:  12.06.07 hos Henriette Knudsen  

Til stede:  Kurt Rand, Marianne Provstgaard, Karen Tang, Henriette Knudsen, Henriette  
Lorentsen, Helle Dahl-Hansen,   

Referent: Karen Tang  

Dagsorden: 1.  Valg af mødeleder.  
2.  Opfølgning på referat fra d. 08.05.07  
3.  Godkendelse af referat fra d. 08.05.07  
4.  Økonomi, herunder budget 2007. Gennemgang af priser.  
5.  Ridecenter: Status, prioritering af opgaver.  
6.  Folde: Vandtank, drikkekar, græsslåning.  
7.  Landsstævne.  
8.  Sommerferie - vagtplan  
9.  Personale.  
10.Meddelelser fra udvalg.  
12. Evt.  
13. Næste møde.   

1.  Henriette Lorentsen.   

2.  Udlejet hus: Manglerne udbedres. 
Handicapridning: Sommerafslutning d. 30.06.07 kl. 14.30  17. Mangler stadig køreslidsken 

 

Kurt R. 
Elevheste: Line U har lavet fin gennemgang af elevhestene, vi har løbende udskiftning. 
Juniorryttere: afventer 
Brandøvelse: i september. 
Emhætte i cafeteria: Udskiftes i løbet af sommeren - Kurt R.  

3. Referat godkendt. 
   
4.  Økonomi  gennemgået. 
Restancer pr. 08.06.07 ca. kr. 72.000,00 
Man skal have egen staldvagt før man kan have betalt staldvagt.   

5. Silo: utæt  Ole C. 
Sparkemåtter ophæng  er leveret , hænges op. 
Udvendige lamper: samt lamper langs indkørsel  budget - Kurt S undersøger. 
Containerplads: er færdig 
Varme i sadelrum: Mugge  midlertidigt etableret via varmeblæsere, meget dyre i drift. 
Vinduer: Levering senest ultimo august  4 stk   Ole C. 
Opsadlingsspiltove i grønne lade: Materialer ?  Tovholder. 
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6. Vandtanke: 2 x 600 l container  Jysk Erhvers Rengøring, Nr. Snede  Kurt R 
Vandtrug: 2 stk. 600 l - er bestilt. 
Vandvogn: 5000 l vandvogn fra KSM 

 

HDR s Venner. 
Teknikudvalget finder brugt traktor (til græsslåning, kørsel med vand m.m. udenfor) i stedet for 
ATV er. 
Private folde er nu etableret, strøm på snarest. Man skal selv købe vandtrug og hestene skal have 
vand, hvis de er ude i mere end 5 timer. 
Græs omkring hegn skal slås: Henriette L snakker med Jan. 
Elevfold: Rødt stødhegn sættes op.  

7. Afholdt møde d. 23.05.07  og 11.06.07 vedr. styring af landsstævne i ponyspringning i oktober. 
Opsætning af bokse: Ole C  ca. 100 lejebokse.  
Parkering og campering  Ole Rand, 
Miljø (renholdelse af området)  Helle Dahl,  
Sponsorer  Mogens Mikkelsen.  
Stævneleder  - Lars Månsson. Næste møde d. 14.08.07. 
Flg. spørgsmål skal afklares: Evt. tømning af toiletter fra campingvogne, distriktsklasse fredag. Da 
vi har fine badefaciliteter sættes prisen for campering op til kr. 500.  

8. Da vi jo alle holder sommerferie udarbejdes vagtplan, således at alle kan se, hvem i bestyrelsen, 
der kan kontaktes i akutte tilfælde (syg elevhest, nedbrud  el, vand m.m.). De enkelte hesteejere 
skal, såfremt de er bortrejst oplyse kompetent kontaktperson  aflever seddel på til Jeanett.. 
Helle Mikkelsen har aftenlukkevagt i ugerne 30  32.  

9. Personale: Gennemgået.. 
Jesper Kristensen har sagt op pr. 30. juni Vi arbejde på at finde en afløser.  
Peter Rahbek er udlært og stoppet pr. 1. juni, her arbejdes ligeledes på en afløser.  
Line U: Har lavet gennemgang af elevhestene og udleveret spørgeskema til elevforældrene. 
Jesper P: Møde med skolen - Jesper fortsætter i samme ordning som nu. Kommunen skal lave 
udspil til plan.  

10.Handicapudvalg: Besøg af Region Midt d. 26.06.07 vedr. tildeling af ydernummer og ridefys. 
Hanne Skafte har annonceret efter en ridefys.  

Parkering: Skal foregå på parkeringspladsen, ikke ved baner/folde.  

Ridelejr: afholdes 30.06  01.07 og 02.07  03.07, arrangør forældre/juniorudvalget, alle pladser er 
optaget. Der er gjort et flot stykke arbejde for at få engageret forældrene og dette er lykkedes.  

Fane: HDR s Venner har fået skaffet en fane til klubben. Overrækkelse d. 15.06.07.  

Teknikudvalget: Har afholdt møde, struktur på opgaverne, budget på alle større opgaver skal 
foreligge.  
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Fritidsmesse: I Øster Snede d. 16.08.07, vi deltager med et par ponyer  Helle D og Kurt R.  

Elevskolen starter igen: Mandag d. 13.08.07.  

Dressurbaner: Prøver med jordbrugskalk på den ene bane, skulle binde sandet sammen, derefter 
samlet vurdering. Artikel i VAF vedr. ulovlig dressurbane: Banen er anlagt iflg. aftale med Teknisk 
Afdeling i Hedensted kommune, politikere har ikke været ikke orienteret.  

Springbane: Møde i juni vedr. bund og hældning, vi får pris på en opretning og andet sand (evt. 
kalkblanding), men Bo Bak Andersen ser banen først.  

Bestyrelsen: Ole C har stort arbejdspres i sin forretning, holder derfor pause fra 
bestyrelsesmøderne, er stadig fuldgyldigt medlem af bestyrelsen og modtager dagsorden og referat, 
er med på telefon til møderne, er kontaktperson til teknikudvalget.  

Klubjakker: Henriette K  Karen.  

Easy-strø: Merpris/måned udregnes - Karen   

Ridemærke I og II: Startes i løbet af september. Marianne Pedersen  

Heldagsfold i sommerferien  uge 27 - 32: Der er et behov for at man kan få lukket sin hest på 
græsfold i sommerferien, lukkes ud fælles på store græsspringbane til alm. pris kr. 200 /md, hvis 
hesten skal ud på sin tildelte græsfold kr. 500 for juli, dette kun såfremt man er bortrejst i 
sommerferien  husk at oplyse kontaktperson.  

12. Næste møder:  Tirsdag d. 24.07.07  kl. 19 og   
Tirsdag d. 28.08.07  kl. 19. 
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