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________________________________________________ 
Bestyrelsesmøde tirsdag d. 12/6 2012 i HDRs cafeteria.  

Til stede fra bestyrelsen er: Steen Rasmussen, Ellen Andersen, Susanne 
Sønderskov, Ole Mortensen, Stina Sørensen, Heidi Høgdal og Tina Cornelius. 

Fraværende er Rasmus Braun. 

Inviterede udvalg: Springrytterne og aktivitetsudvalget. 

Bestyrelsen modtog mandag d. 11/6 en mail om at Rasmus Braun ønsker at stoppe i bestyrelsen. 
1.repræsentant Christina Bendorf er kontaktet om hun ønsker at indtræde i bestyrelsen, det gør 
hun ikke. 2. repræsentant Stina Sørensen indtræder derfor i bestyrelsen.  

Springrytterne: For springrytterne var Holger mødt op. 

Han oplever at flere springryttere flytter fordi ridehuskortet er steget, vi kan forvente at familien 
Broch henter sine spring. 

? fra bestyrelsen: Vil et medlemsmøde/staldmøde hvor regnestykket lægges på bordet måske 
løsne op for problemerne? 

Morten har haft næsten fyldt på sine hold, måske lave et begynderhold. 

Springrytterne lægger et stort arbejde i stævnerne. 

Evt. vække interessen hos flere ryttere ved at lave clinics. 

Hvad laver vi:

  

Onsdag aften er der hygge springrytterne iblandt, både på banen og efterfølgende i cafeteriet, 
hvor Margit laver mad til en del faste kunder. 
Der laves en del resultater til stævnerne både fra pony og hesterytterne, hestene blev nr. 3 til 
sydjysk mesterskab for hold. 

Hvad kan bestyrelsen gøre for at springrytterne har det godt?

 

Banerne skal vedligeholdes 

 

sand på græsbanen og slæbes så hullerne udlignes. 
Evt. ny bund på sandbanen. 
Synlig bestyrelse 

 

kom gerne til spisning om onsdagen.  

Aktivitsudvalget:

 

Ingen mødt op.   

Ad. 1 Økonomi:

 

Økonomien ser ok ud.  
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Sommerferien: Vi har Claus i 3 mdr., så vi har ikke akut behov for ansættelse af ny hjælp i stalden, 
men mangler de uger Phillip har ferie da der pt. ikke er nogen der kan varetage opgaven at passe 
stalden alene. 

Vi mangler hjælp i stalden efter sommeren ca. 20 timer, Ellen kontakter aktuelle emner om deltid i 
stalden. 

Ad. 2 nyt fra udvalg:

 

Phillip:

  

Vi har kåring d 22+23 juni, Hanoveranerforbundet, der kommer opslag op om hvordan dette 
påvirker haller og baner. 

Stævneudvalget:

  

Arbejder på Farmland cup stævnet i august og der er gang i forberedelserne til de 3 stævner i 
efteråret 

Elevafdelingen:

 

Holder møde slut juni. 
Vores hestemateriale er ikke helt ok, der kommer klager fra forældre over at børnene ikke kan ride 
på den samme pony. Phillip har kig på 6 ponyer han skal ud at se på i løbet af uge 24. 

Aktivitetsudvalget:

 

Arbejder på ridelejr. 

Teknikudvalget:

  

Arbejdsdag snarest, der laves en liste. 

Cafeteriaudvalget:

 

Ole overtager tjansen som kontaktperson fra Rasmus. 

Ad. 3 

 

Behandlet internt. 

Ad 4. Nyt fra staldmester:

  

Foder:

 

Efter møder med foderfirmaer har Heidi og Phillip snævret feltet ind til to. 

Vores nuværende foderberegning i opstaldningsprisen er baseret på 3 kg havre og 1 kg 
haferergänzer, det er der næsten ingen heste der får, ved at skifte foder vil man kunne vælge 
mellem piller eller müsli og vi vil komme ekstra regningerne til livs. 

Siloen skal tømmes og repareres før vi kan bruge den. 

Vi får et bedre foder til billigere penge fordi vi kan købe større ind. 
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Baner og bunde.

 

Phillip: Bundene indendørs er fine når de lige er harvet, men klumper hurtigt sammen og bliver 
hårde. 

Vi arbejder på at rejse penge til nye bunde, Heidi og Stina tager kontakt til Lone Lybker om hun 
kan være behjælpelig med kontakt/ info om lokaletilskud fra kommunen. Vi søger sponsorer og 
hører vennerne. 

Steen har indhentet tilbud på nyt sand og vil høre JBK om de sælger deres bunde efter endt show. 

Halm:

 

Vores leverandør af byghalm Hans Jørgen har forpagtet noget af rideklubbens jord (det der ligger 
mod Daugaardvej) Han har leveret halm til klubben siden den lå på den gl. adresse, han vil gerne 
hjælpe med at holde udendørsarealerne. Han har ikke byghalm nok til sommeren over indtil ny 
høst er i hus, tidligere daglig leder er gjort opmærksom på dette. Derfor er vi nødsaget til at få 
byghalm fra leverandører længere væk, og prisen er højere en budgetteret. Hans Jørgen har nok 
halm fra næste høst til at vi kan få byghalm fra aug. og et år frem. 

Ad. 5 ang. udlukning af elevhestene i weekenden.

 

Elevhestene skal ud i weekenden de dage de ikke bliver brugt, evt. kan det trækkes ud på 
jordfoldene, vi kan reservere 4 til elevhestene om formiddagen. 

Ad. 6 sikkerhedsregler fra DRF.

 

Vi efterlever de fleste sikkerhedsregler i klubben. Sikkerhedsreglerne hænges op på relevante 
steder i klubben. Vi ser på vores egne nedskrevne regler på næste møde. 

Ad. Evt.

 

Udlægning af græsstykke til folde:

 

Der er meget pres på græsfoldordningen (venteliste) og 
elevhestene har brug for en fold mere. Vi har et stykke jord hvor der tidligere er slået hø/wrap, 
dette ønsker Phillip at udlægge til græs. Det ønske efterkommes. 

Nedvaskning/kalkning:

 

Der er indkommet en mail fra Sofie Fisker ang. problematik omkring 
flytning at spånehestene under nedvaskning. Vi forstår problematikken omkring det økonomiske 
aspekt og at der efterfølgende skal laves en madras igen. Vi gennemfører nedvaskningen og 
kalkningen for at minimere risikoen for sygdomsudbrud i stalden. Staldpersonalet vil tage hensyn 
til de enkelte hestes behov, ejerne må gerne selv flytte sin bund til den midlertidige boks. 

Staldmøde:

 

Phillip finder en dato for staldmøde. 

Phillip:

 

Da phillip har flere elever der ikke har mulighed for at ride om formiddagen, er det 
besluttet at Phillip må undervise tirsdag eftermiddag når der er behov for det.  
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Ponybokse i elevstalden:

 
Vi ønsker at udfase ponybokse til 1575 kr. Der lukkes for indtag af ponyer 

til denne boksleje. Ponyer der allerede står i stalden til denne pris bibeholder denne indtil ponyen 
flytter. Nye lejere af en boks til normal pris kan stadig vælge at komme med elevponyerne på fold 
uden merpris. 

Næste møde:
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