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

Bestyrelsesmøde: Tirsdag den 22/3-2011 kl. 20

 
på Hedensted Ridecenter (mødelokalet)   

REFERAT  

1. Nyt fra Karel / personale  

2. Godkendelse af referat  

3. Personale 

4. Personaleudvalg 

5. Opfølgning på staldmødet 

6. Cafeteriaudvalg 

7. Kriminalforsorgen 

8. Gennemgang af løbende sager 

9. Økonomi  

10. Meddelelser fra udvalg. 

11. Eventuelt 

12. Næste møde  

AD.1. Nyt fra Karel/ personale 

3 heste går ud og 1 pony ind. 

Karel har tjekket de fleste folde, mangler kun 5-6 stykker ellers ok. 

Personalet skal være over foldene så de slås inden ukrudtet går i frø.  

Teknikudvalget har arbejdsdag d. 28.05.11. Aktiveringspersoner kommer. 

Vedr. køb af maling, Karel skal prøve Hedensted Malerforretning for køb af maling til arbejdsdagen. 

Karen sponserer frokosten.  

Bestyrelsen minder Karel om at Chanett skal gøre toiletterne rent 1 x om ugen.  

AD.2. Godkendelse af referat  

Referat fra d. 01.03.11 er godkendt.   



 
Hedensted & Omegns Rideklub  

                      
Rindbækvej 2, 8722 Hedensted    Tlf: 70 21 21 18 

________________________________________    

2 

AD.3. Personale 

Rasmus, Holger og Helena har planlagt personalesamtale med Karel d. 28.03.11 kl. 18.00.  

Rasmus, Holger og Helena har afholdt individuelle personalesamtaler med Chanett og Jesper.  

AD.4. Personaleudvalg 

Rasmus, Holger og Helena er valgt til det nye personaleudvalg. Helena bliver Jespers nye 

kontaktperson.  

AD.5. Opfølgning på staldmøde 

Soll skal i bunden i den store hal inden distriktsstævnet d. 2./ 3. april. 

På sigt skal der kanter på rotunden. Karel skal fjerne stenene i rotunden og kigge på hullet i midten. 

Tidligere opstalder har stadig skab stående i det store sadelrum. Karel kontakter denne og sørger for 

det bliver hentet. 

Ny opstalders nøgle mangler stadig. OBS  

AD.6. Cafeteriaudvalg 

Rasmus tager en snak med pigerne i cafeteriet. Rasmus holder møde med cafeteria pigerne for at 

snakke/planlægge fremover.  

AD.7. Kriminalforsorgen 

Rasmus har fået henvendelse fra kriminalforsorgen ang. samfundstjeneste. HDR blev spurgt om vi 

kunne være interesserede i at have folk der skal aftjene samfundstjeneste. Drøftelse herom. Det blev 

vedtaget at Rasmus sætter det i gang. Rasmus er chef for de personer som kommer i 

samfundstjeneste hos os. Det er en betingelse at vi har lov til at sige NEJ TAK til enkelte, afhængig 

af hvad de har fået deres samfundstjeneste for.  

AD.8 Gennemgang af løbende sager 

Udsat til næste møde  

AD.9. Økonomi  

Udsat til næste møde  
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AD.10. meddelelser fra udvalg 

Udsat til næste møde  

AD.11. Evt. 

(Intet)  

Ad.12. Næste møde 

Næste møde bliver d. 26.04.11 kl. 19.00  

Referent: Helena Alex       
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