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Referat bestyrelsesmøde den 07.01.2013 
 
Deltager: Anette Mortensen, Agnethe Pagh, Rikke Mahaffy, Ann Worm, Karen Tang, Christina 

Bendorf,  

Lars Mau og Heidi Høgdall, Anne Sofie Damgaard Jensen. 

 

 

1: Godkendelse af referat 
Referat godkendt 

 

 

2: Økonomi 
Desværre er vi ikke kommet meget videre. Trods utallige kontakter og ”rykker-mails” til banken, har 

vi stadig ikke fået adgang til vores konti i Danske Bank. Først når vi får denne adgang, kan vi få 

endelig bogført, og da bogføringen har været så mangelfuld, vil vi også først herefter kunne skabe os 

et overblik over rideklubbens økonomi.  

 

Den tidligere bestyrelses eksterne bogholder har medført en regning på kr. 45.000, men desværre kan 

vi konstatere, at der kun er bogført sporadisk, og at der derfor ligger en meget stor arbejdsbyrde i at 

få styr på bogføringen.  

 

Det er vores mål, at driften skal hvile i sig selv, således at stævner giver overskud, og dermed ikke 

skal fylde huller ud i økonomien. Derfor er det nødvendigt, at vi snarest får styr på elevskolen, så der 

ikke som nu er elevheste inde, som vi sætter penge til på.  

 

 

3: Løbende sager 
Elevskole og handicapafdeling 

Vi skal have styr på elevafdelingen, og dette indebærer, at vi sætter fokus på vores hestemateriale. Er 

der nogle heste/ponyer, der ikke bliver brugt, og hvad har vi brug for at nyt? Vi mangler en hest til 

handicapafdelingen, der kan gå med bagrytter. Det arbejder vi på at finde. Ligeledes mangler vi 

heste/ponyer til at udbygge elevafdelingen. 

 

Fokuspunkter - elevskolen 

- Det mest optimale er 6 på hvert hold, og der er efterspørgsel på elevheste, så det er vigtigt, vi 

får styr på det, for Lotte og Line mangler 2 ponyer og 2 heste. Hanne mangler en hest til 

bagrytter.  

- Vi har fået tilbudt at afprøve Lucas – det vil vi rigtig gerne 

- Vi skal have testet hvor mange af elevhestene, der kan springe 

- Vi venter med at se på, om der skal være passerordning på hestene 

- Line starter voksenhold fredag kl. 19.30-20.15 - pt. er det kun muligt med 4 på holdet pga. 

hestemangel. 

- Vi vil se om vi kan finde en hjælper til elevskolen, der kan assistere med op-/afsadling 

- Vi skal have fokus på at de sponsorer, der har doneret til ny pony, får deres navn nævnt – 

enten i hestens navn eller på boksen 

 



 

Hedensted & Omegns Rideklub 
                  
Rindbækvej 2, 8722 Hedensted.  
________________________________________  

  2 

 

 

 

Status på stalden, herunder weekendvagter 

Weekendvagter 

Alle weekendvagter er nu på plads. Det er blevet besluttet, at i weekender og på helligdage kommer 

elevhestene ikke ud. Dette skyldes sikkerhed. Dog laves der aftaler i længere helligdagsperioder, så 

vi ikke risikerer, at de kommer til at stå inde i flere dage. Elevhestene er ude i hverdagene, og 

ydermere bruges de til elevskolen om fredagen, så det er kun én dag, lørdag, de ikke bliver 

motioneret. 

 

Nøgler og kontrakter 

Staldkontrakter 

Annette Mortensen har gennemgået og ryddet op i staldkontrakterne, så der nu er styr på disse. 

 

Efter nye regler fra DRF 2012 skal der ligge kopi af alle opstaldede hestes pas (forside, aftegn og 

vaccination og medicinsider). Der kommer et opslag op om dette. 

 

Nøgler 

Annette Mortensen får styr på nøgler, så der er overensstemmelse mellem kontrakter og nøgler.  

 

Stald/ansatte 

Der er lavet status på beholdning af hø, halm og foder pr. 31/12-2012. 

 

Staldpersonalet orienteres om, hvilke opgaver, der daglig, ugentligt og jævnligt skal laves i stalden, 

så de får timerne brugt fornuftigt. Staldkontoret skal bl.a. rengøres en gang i ugen.  

Vi har også haft fat i rottemanden.  

Dieselolie skal hentes fremover ved Brugsen med trailer som står i laden. 

 

I forhold til hø, halm og foder så har vi et træk hø tilbage hos vores ene leverandør, og vi arbejder på 

at få opdateret kontrakter på foder, hø og halm. 

 
Der har været enkelte problemer men foderautomaterne, men dette kan forebygges med bedre 
vedligeholdelse med månedlig rengøring samt at det sikres at hver enkelt automat er indstillet korrekt. 

 

Status på ansatte 

Vi arbejder fortsat på at finde det rette personale til stalden. Indtil videre fortsætter Jan og Henriette 

som hidtil. 

 

Opgaveliste/Aktionsplan 

Der er nu strøm på jordfoldene og strøm på græsfolde bliver løbende ordnet når vejret tillader. 

 

Aktionsplan bliver lagt på hjemmesiden, således alle kan følge med. 

 

Vi vil igen sætte fokus på vores belysning i ridehallerne. Kan vi spare penge her? 
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4: Eventuelt 
- Containere er dårlige, vi sørger for de bliver reparerede 

 

- Christina Bendorf har fået en kogeø med stålbordplade, skabe osv. Det vil dog kræve en ny 

kogeplade. 

 

- Forespørgsel på afprøvning af banen inden distriktsstævnet i dressur. For opstalder er det okay fra 

torsdag aften. 

 

- Vi som klub skal en gang om året tilbyde et førstehjælpskursus direkte møntet på heste og ridning. 

Det er selvbetaling, og der vil være et minimum antal for at kurset bliver til noget. Man kunne evt. 

invitere fra andre klubber. Vi tilbyder det til de ansatte. 

 

- Vi har problemer med at få nok hjælpere til vores stævner, det bliver foreslået, at lave lotteri for 

hjælpere. Et lod for hver 2 timer, man hjælper, og så bliver der trukket lod mellem 5-7 gaver. 

 

- Lave championat i spring og dressur, så man får point for hver start, afhængig af sværhedsgrad, 

dette skal gælde lige fra internt til internationale stævne. Mere herom til næste møde. 

 

- Hvordan kan vi få flere indtjeningsmuligheder i forbindelse med stævner. Lav evt. et fællesmøde 

med eksperterne fra spring og dressurudvalgene. 

 

 

5: Næste møde 
Tirsdag den 29. januar 2013 kl. 18.00 
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