
NYHEDSBREV.  

Den nye bestyrelse har nu arbejdet i snart 2 mrd., og vores største opgave, er at være klar til at flytte 
til det nye Center, men ud over det skal vi også have hverdagen til at fungerer.  

Vi har ansat Henrik O. Christensen som vores nye staldmester. Henrik er tidlige slagter, men kom 
til skade med armen for godt et år siden, så derfor er det mere den administrative del af arbejdet han 
skal tage sig af, og det bliver sammen med Henriette Lorentzen fra best. De 2 har ansvaret for 
opstaldning og hvad det dertil hører, leje & dele aftaler af ponyer, så det er dem i skal henvende jer 
til vedr. stalden. 
Som Henriks medhjælper har vi ansat Ann Kristin Skogle på min. 20 timer pr. uge. Hun kommer 
fra Norge, er en dygtig hestepige og vant til at arbejde i stald. 
Vi vil gerne fra bestyrelsen byde dem begge velkommen, og håber de kommer til at trives godt på 
det nye center.  

Vi har også ansat Berider Michael Liocouras til dressur, han underviser 5 timer torsdag og mandag. 
Ligeledes har vi ansat Jesper Kristensen til springundervisning, og det bliver tirsdag fra Kl. 17.00 til 
22.00. Jesper er lige kommet tilbage til Danmark efter 10 år i Tyskland.  

Og selvfølgelig bliver Morten og underviser i spring om onsdagen, og Peter i dressur om torsdagen.  

Vi flyttede vores heste i Påsken, og derefter skal vi have tømt Overholmsvej for alle vores ejendele. 
Vi har lavet en overdragelse kontrakt med Needergård, og det vil sige at barrieren i ridehallen og 
maling af stalden bliver ordnet af håndværker, men resten står vi selv for. Vi skal derfor bruge 
nogle ekstra hænder til at få flyttet det sidste op på Ridecenteret.  

Vi har i bestyrelsen fået placeret os i de forskellige udvalg – økonomiudvalg – driftsudvalg – 
teknikudvalg og sekretariat. I økonomiudvalg er der foruden vores kasser Mie Pilgård også Karen 
Tang & Kurt Rand.  
Det har overrasket os meget med det store beløb vi har udestående hos vores medlemmer, og jeg har 
derfor en appel til jer alle. HDR er en forening som vi alle nyder godt af, og HDR tilbyder nogle 
ydelser som koster klubben penge, og vi kan kun få pengene ind igen via medlemmerne, så derfor 
vil jeg gerne bede jer alle om at betale til den aftalte tid, således vi i bestyrelsen ikke skal bruge 
unødig tid og resurser  til at kontakte medlemmerne for at få pengene.   

Vi vil nemlig gerne bruge vores tid på at drive klubben, jeg tror vi får brug for al den tid vi har, med 
opstaldning af 6o ponyer / heste, lave udendøre spring & dressurbaner, få det sidste ordnet og ellers 
alm. Oprydning, så kære bruger af ride centeret, der er altid plads til en hjælpende hånd.   

Til slut er der en indvielse vi alle skal med til. Og det er:  

Lørdag den 20 maj 2006 Kl. 13.00  

Dags programmet kommer snart.  

På bestyrelsens vegne.  

        Kurt Rand 
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