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Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 18/1 2011 kl. 19 på Hedensted Ridecenter   

Tilstede var Kim, Karen, Helena, Rikke, Henriette, Karel, Rasmus og Holger 
Referent Rasmus Braun  

DAGSORDEN: 
1. Nyt fra Karel / personale  

2. Godkendelse af referat. 

3. Personale 

4. Ridehusbunde 

5. Glatte staldgulve 

6. Kragelund Efterskole 

7. Møde med Torben Lindskjold og Hans Vacker 

8. Vanding udendørs 

9. Gennemgang af løbende sager 

a. Internet 

b. Brochure 

c. Aktiv Fritid, Hedensted Kommune 

10. Økonomi  

11. Meddelelser fra udvalg. 

12. Generalforsamling 

13. Eventuelt 

14. Næste møde. 

1. Nyt fra Karel:  

1. Efter 19/1 er alle bokse fyldt.  

2. Der har været snak om specialfoder til privat opstaldere og det er stadig muligt at få særligt 

foder mod en merpris, men der skal fremover underskrives en kontrakt om pris og vilkår. 

2. Referatet fra sidste møde blev godkendt 

3. Personale: Else Dalum flytter til fredags holdene. Carina underviser kun torsdag og ny underviser 

om tirsdagen bliver Malene Svendsen. 

4. Ridehusbunde: Bunden i den store hal fungerer godt efter i blanding med soll affald (savsmuld). 

Derimod fungerer bunden i den lille hal ikke. Også her skal der blandes soll affald i. Hvis der en 

besparelse i at få fuldt læs gemmes halvdelen. Der henstilles til at fok lapper huller efter 

luftning og løsspringning.  

5. Glatte stalvgulve: Gulvene i staldene er slidt så glatte at hestene glider. Det blev foreslået at 

gulvene kradses op.  
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6. En efterskole har kontaktet HDR med ønske om at starte et ridehold op for deres elever. De kan 

starte på hverdage kl. 13.30 og den eneste dag der er ledig hos HDR er fredag. hvor der er plads 

indtil kl 15. KTP og KK fortsætter dialog. 

7. Hans Vacker fik en rundtur på centeret og efterfølgende blev der holdt et møde i kantinen. Her 

fik han en orientering om klubben, centeret osv. HDR blev orienteret om kommunens 

fritidsudvalgs virke og var der intet alvorligt nyt under solen. Der skal evt. afholdes 

folkeoplysningsudvalgsmøde hos HDR til foråret. 

8. Intet nyt. Teknikudvalg mødes tirsdag 26/1 

9. Løbende sager: 

1. Internet: En internet løsning er nu valgt og arbejdet kan starte så snart financerng er 100% på 

plads. 

2. Brochuren til nye og kommende medlemmer af HDR kan stadig bruges. Den skal dog føres 

up to date af RB. 

3. Aktiv Fritid projektet i Hedensted Kommune (skolernes sommerferie). Der arbejdes på et 3 

dages tilbud i uge 26, 2011. 

10.  Økonomi. Se sidste møde. 

11. Meddelelser fra udvalg.  

1. Der har været udtrykt ønske om undervisning i kvadrile ridning. Underviser Nadia vil gerne 

undervise mandag efter hendes timer. Det koster kr 50 pr hest pr. gang og opkræves kontant. 

2. Springundervisningen om onsdagen. RB kontakter Morten og sørger for i fællesskab med 

ham at opdatere lister og ventelister.  

3. Cafeteria udvalg: Connie Astor ønsker ikke at fortsætte. Kan kun beklages da hun har gjort et 

stort stk arbejde. Ny cafeteria formand skal findes på generalforsamlingen. 

4. Aktivitetsudvalg: Christina Bendorf forlader aktivitetsudvalget.  

5. Generalforsamling 22/2. Bestyrelsesmedlemmerne havde ikke nye punkter til dagsorden, Der 

er påpeget mangler i vedtægterne på hjemmesiden. Der findes kun til pkt. 7. Resten påføres 

de eksisterende på hjemmesiden. Henriette modtager ikke genvalg, Karen modtager genvalg, 

Kim modtager ikke genvalg. 

12. Evt. To nye ovne samt toaster er indkøbt/indkøbes til cafeteriaet. 

13. Næste møde er 8. februar 2011.  
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