
NYHEDSSBREV DECEMBER 2006.   

ET NYT ÅR – nærmere sig og mange mennesker bruger tiden på at se tilbage på året der gik, og 
hvis vi tænker et år tilbage hvor vi gik i byggerod og smadder samt en meget kold vinter. Heldigvis 
er alt dette overstået, selvom der stadig mangler nogle ting at få gjort færdig, men det skal nu nok 
komme.  

PERSONALE: Vi måtte tage afsked med vores daglig leder i stalden Henrik, og har ansat Jeanett 
som Staldmester. Til at hjælpe sig har hun Jesper som har været hos os siden maj, og her fra 18 
december har hun også fået Jan, som kommer hver onsdag & fredag. Jan er i flex-job i ca. 3 mrd. 
Og så tager vi stilling sammen med kommunen hvordan ansættelses forholdet skal være.  

RYGEPOLITIK: Det er beklageligt at vores rygepolitik ikke bliver overholdt. Meningen med at 
lave et reglement er at vi alle har den samme retningsline at holde os til. Vi har flere gange måtte 
konstaterer at der bliver røget hvor der er forbud, og til den fælles julefrokost i cafeteriet blev det 
heller ikke respekteret. Vi har taget det til efterretning i bestyrelsen, således efterfølgende 
arrangementer foregår i samråd med bestyrelsen.  

EL: Det er blevet en stor udgiftspost for klubben, og vi vil derfor opfordrer jer alle til at tænke på at 
spare hvor der kan spares, og der tænker vi på især ridehallerne. Vi har fået installeret sensorer på 
toiletterne, gangen, saddelrum og det burde hjælpe på vores strømregning som ligger på ca. Kr. 
12.000,- pr. måned.  

ØKONOMI: Vi har i økonomiudvalget lagt nogle retningslinje for at få økonomien til at hænge 
sammen, og en af dem er at der bliver pålagt et gebyr på kr. 50,- hvis ikke der bliver betalt rettidig, 
og det har det knebet med. Vi har haft et udestående hos medlemmerne på 75 – 80.000,- men her i 
december er vi kommet ned på under 50.000,- men selvom det er det laveste i år, er det stadig for 
meget. Vi har også besluttet at opkrævning på de små hold bliver kvartalsvis, da det letter vores 
kasserer rigtig meget.   

Oprydning: Det er noget vi alle har ansvar for. Husk nu at rydde op både for dig selv, men også 
efter din hest, det kan ikke være meningen andre skal rydde op eller gøre rent i vandspiltovet før 
man kan komme til at ordne sin hest. Vær rar at holde selvjustits, det hjælper os alle sammen.  

FÆRDSELSREGLER: Når der er mange rytter i ridehusene, i særdeleshed onsdag aften i det lille 
ridehus og torsdag aften i det store ridehus, skal der skridtets varm og skridtets af på venstre volte.  

ÅRETS SPORTSMAND HEDNESTED KOMMUNE 2006, KASPER H. HANSEN, HDR  

ET STORT TILLYKKE.  

ET GODT NYTÅR TIL ALLE, OG TAK FOR DET GAMLE.  

På Bestyrelsens vegne  

Kurt Rand.   



This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

http://www.win2pdf.com

