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TÅLMODIGHED ER EN DYD – er der tit blevet sagt, og jeg håber stadig den er intakt mellem 
HDR´s medlemmer, og her tænker jeg på de ting der mangler at blive færdig på Hedensted 
Ridecenter, således alle faciliteterne bliver brugbare, men selvom der bliver arbejdet på sagen, går 
der stadig en tid før det er klar. Første prioritet er de sidste bokse i Privatstalden, alle er lejet ud, og 
de udendøres baner er det så småt startet på. Færdiggørelsen af ridecenteret er en opgave for alle 
klubbens medlemmer ikke kun for ” de få udvalgte”, henvend dig derfor til et bestyrelsesmedlem og 
tilbyd din arbejdskraft. Der arbejdes hver tirsdag aften og om lørdagen. Alle kan hjælpe til!! 
   
ORDEN – på staldgangen og i vandspiltovene bør være en selvfølge, men det er det ikke. Jeg vil 
derfor komme med en henstilling til at man rydder op efter sig selv før

 

man rider og når man er 
færdig på staldgangen / opsadlingsplads da andre ellers kommer til at rydde op efter én – og det kan 
vist ikke være meningen. Ligeledes skal staldgangen foran boksen fejes, når man har trukket hesten 
ind og ud. Husk at låse sadelrummet og slukke lyset efter dig også selv om det er midt på dagen.  

NAVNEFORVIRRING – det er meget vigtigt såfremt man har flere efternavne, eller skifte 
efternavn, at sørge for at disse stemmer overens med klubbens medlemsliste, rytterlicensen og på 
anmeldelsesblanketten. Der har været flere tilfælde, hvor vi har kontaktet folk vedr. medlemskab på 
grundlag af startlister til stævner og det viser sig så at være uoverensstemmelser på efternavn.  

UNDERVISNING – kører godt med de forskellige underviser vi har, og der bliver oprettet nye 
hold for at imødegå den tilgang vi har af nye medlemmer som nærmer sig ca. 35 små nybegynder. 
Det er godt for klubben med den tilgang, og vi skal alle huske på at hjælpe disse nye rytter samt 
deres forældre til rette således de hurtigt falder til i klubben. Vi har i samarbejde med underviserne 
ændret på holdene således der er 6 på hvert hold i stedet for 8, men samtidig har vi ændret 
undervisningstiden fra 60 min. Til 45 min. Det er gjort ud fra den holdning at undervisningen på 45 
min. Til 6 rytter er mere koncentreret og effektiv både for rytter og underviseren. Jeg tror alle vil 
blive tilfreds med dette på sigt. Samtidig er vi begyndt at undervis lørdag & søndag fra 9 til 12, og 
begge dage er fuldt besat.  

ØKONOMI – er en vigtig del af en forening således også i HDR. Vi følger vores budgetter meget 
nøje, de faste omkostninger kendte vi, men de variable har vi justeret løbende, og det resulterer også 
i at vi vil komme til at se en prisforhøjelse på leje af hestebokse. Det er en nødvendighed da vi især 
på bortskaffelse af møg, har fået en meget stor udgift, og det skyldes den aftale der blev lavet med 
kommunen, at vores beliggenhed gør at vi ikke må opbevarer møget mere end 2 dage. Vi har 
bestræbt os på stadig at tilbyde udlejning af bokse til priser som i hvert fald ikke er dyrere end hvad 
vores naboklubber  tilbyder, og samtidig besluttede vi i bestyrelsen at komme med kun én 
prisstigning, i stedet for at dele den i to, selvom det kan virke lidt voldsomt. Jeg håber i alle har 
forståelse for det. 
Vi har ændret vores betaling til den 1 i hver måned for at det skulle være en hjælp til at få betalt til 
tiden, men desværre må vi konstaterer at vi stadig efter sidste betalingsdag har over Kr. 40.000,-  
I restance hos medlemmerne, og det kan ikke være meningen at bestyrelsen skal bruge tid og 
kræfter på at inddrive penge for ydelser som medlemmer selv ønsker, så der er ikke uden grund at 
Mie  - vores kasserer – har svært ved at få enderne til at nå sammen. Så derfor kære medlemmer, 
betal nu til tiden således vi i bestyrelsen er fri for at pålægge en restrektion til dem som ikke betaler.   



 
PERSONALE – er blevet reduceret med 50% efter Ann Kristine valgte at rejse tilbage til Norge for 
at læse matematik. Vi har været meget glad for hende, hun havde en god måde at tage vores unge 
rytter på, og stalden blev passet til UG. Men vi har fundet en god afløser for hende, nemlig Jeanette 
på 28 år og kommer fra Lolland og er uddannet dyrepasser med heste som speciale , hun er ansat på 
fuld tid, og starter tirsdag den 5 september. Tag vel imod hende.  

TIL SLUT -  skal der være en påmindelse om vores første stævne på Centeret og det er den 16 & 
17 september, og også der vil der være brug for ekstra hjælp. Spørg i de forskellige udvalg hvor du 
selv føler du gerne vil hjælpe, og udvalgene kan du finde på vores hjemmeside. Vi var igen i år 
repræsenteret til Open By Night i Hedensted med 4 ponyer og rytter, og selv om det blev ordnet i 11 
time med Henriette Knudsens hjælp, var der mange glade børn der fik en tur på hesteryg – tak for 
det.      

På bestyrelsens vegne 
       Kurt Rand   
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