
 
Hedensted & Omegns Rideklub 
Rindbækvej 2, 8722 Hedensted    Tlf: 70 21 21 18     

Til:  Kim, Karen, Helena, Rikke, Henriette, Karel, Holger og Rasmus  

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 7/12 2010 kl. 19.   

Tilstede var:  
Kim Killerich (KK), Rikke Mahaffy (RM), Karen Tang Petersen (KTP), Rasmus Braun (RB), 
Helena Alex (HA) & Holger Poulsen (HP). Karel Knegt deltog i mødet fra kl. 19.00 til 20.00  

Referent: Rasmus Braun 
DAGSORDEN:  

1. Nyt fra Karel / personale  
2. Godkendelse af referat. 
3. Personale  
4. Hø 
5. Stævner forår 2011 - Klubstævne 
6. Gennemgang af løbende sager 
7. Økonomi  
8. Meddelelser fra udvalg. 
9. Eventuelt 
10. Næste møde.  

Referat: 
I. Nyt fra Karel 

A. HDR har fået en praktikant fra Stjernevejsskolen i Hedensted. Hun skal være i 
praktik 4 dage om ugen, i første omgang i en måned.  

B. Opstaldningssituationen er 3 nye heste i løbet af dec. Der er en ledig boks. 
C. Til næste bestyrelses møde laves en komplet status på elevheste/ponyer. 
D. Hestene der normalt lukkes ud hver dag har været inde en uge pga. Vejret, de hr 

dog været ude i dag (7/12). 
II. Referatet fra sidste møde blev godkendt.  
III. Personale; intet nyt. 
IV. Hø: En opstalder har klaget over kvaliteten af høet der gives til hestene. Noget af det 

er gult og derfor ikke i orden! Høet er ikke medregnet i hestenes ernæringsplan. Der 
udarbejdes opslag med at høet ikke fejler noget og det er det hø som der fodres med. 
Hø er et naturprodukt og der må påregnes forskelle i farve, struktur osv. KTP 
kontakter klageren. 

V. Stævner: Stævnekalenderen er udarbejdet og blev gennemgået. Painthorse show 
virker usikkert. 

VI. Løbende sager: 
A. Vandingsstuationen: Teknikudvalget på tværs af HDR, Vennerne og 

Centerbestyrelsen har gennemgået de indkommende tilbud for færdiggørelse af 
vandingsanlægget og det vil være muligt at skære noget i prisen/tilbuddet. Forslag 
til endelig løsning bør forelægge til næste bestyrelsesmøde. Anlægget bør være 
klart til foråret. 

B. Internet: Der arbejdes på sagen men endnu ikke noget nyt. 
C. Brochuren fra foråret blev efterlyst da man ikke har set noget til den efter rettelserne 

blev vedtaget. KK vil finde den frem. 
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D. Ponykørekort kurser vil blive afholdt i jan/feb.   

VII. Økonomi: De foreløbige tal for 2010 blev gennemgået.    

VIII. Nyt fra udvalg: 
A. Et medlem af HDR har ønsket at få et stævneudvalg. Det er bestyrelsens opfattelse 

at et sådant udvalg skal stå for hele stævneplanlægningen/afholdelsen og der er 
ikke lagt op til i forslaget, men snarere en stævne ERFA gruppe. Bestyrelsen vil 
undersøge sagen nærmere. 

B. Juleoptog: Der er kun 3 tilmeldte privatheste i år så de kaoslignende scener fra 
2009 burde kunne undgås. Til 2011 skal private selv stille med trækkere.  

IX. Evt.  
A. Hedensted kommunes sommerprojekt aktiv Fritid skal undersøges nærmere for t 

være på forkant. Det undersøges af KK til næste møde.  

X. Næste møde d. 18/1 kl. 19. 
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