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Bestyrelsesmøde mandag d. 23/4 2012 i HDRs cafeteria.  

Til stede er : Steen Rasmussen, Ellen Andersen, Susanne Sønderskov, Heidi Høgdal, 
Ole Mortensen, Tina Cornelius og Phillip Melby, fraværende er Rasmus Braun. 

Ad 1. Økonomi

 

Der arbejdes på at finde et nyt bogføringssystem som gerne skulle gøre arbejdet betydelig enklere 
en det er lige i øjeblikket, det er et stort arbejde at sidde med kasserer posten og det overvejes at 
ansætte en bogholder på deltid. 

Ad. 2 Nyt fra udvalg og teams

 

Phillip:

   

Er ved at finde sig tilrette med alle sine arbejdsopgaver. 
Ormekure til elevhestene samt de private der går med dem gives i løbet af uge 17 og de flyttes 
efterfølgende til ny fold. 
Foder:

 

Der arbejdes på evt. ny foder, flere producenter er i spil, vi ønsker ikke nedgang i kvalitet. 
Hø: Der arbejdes med at finde forhandlere til denne sæson, gerne 2-3 flere forskellige steder i 
landsdelen så vi har større chancer for at få noget af ordentlig kvalitet hvis vejret svigter os. Det 
gamle hø afhentes i løbet af uge 17. 
Halm:

 

Der arbejdes på kontrakterne og indhentes tilbud fra evt. nye leverandører.   

Aktivitetsudvalg: 

 

Ang. ridelejr uge 27: Der må stilles telte op. Philip viser hvor der må opstilles telte mest 
hensigtsmæssigt. 
Ringridning: Vi er positive men er nødt til at overveje, hvor det evt. kan opstilles. Det kan ikke nås 
til uge 27. 
Klubjakker: Vi har muligvis stadig et lager af jakker. Ellers bliver det i 2013. 
Clinic med Sune Hansen, aktivitetsudvalget opsætter liste, hvor interesserede kan skrive sig på, for 
at lodde interessen, inden der træffes aftale med Sune  

Elevskolen:

 

Forslag om mulige heste- og ponyemner til elevskolen forelægges Philip, som i 
samarbejde med undervisere og bestyrelsen tager endelig beslutning. Det skal fremhæves på web, 
at Else Dalum er kontaktperson for elevskolen. Stina Sørensen er bestyrelsesrepræsentant for 
elevskolen.   

Handicapafdelingen:

 

konkurrencen øges betydeligt i regionen og vi må gøre en indsats for at 
bevare vores position. Der vil hen over sommeren blive lavet informationsmateriale til distribution 
til bofællesskaber og andre potentielle interessenter i området Horsens, Hedensted og 
Juelsminde. Det skal ligeledes tydeliggøres på HDR web, at vi tilbyder handicapridning. 
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Juniorudvalget:

 

Supl. Stina Sørensen bliver bestyrelsesrepræsentant og kontaktperson for 
Juniorudvalget  

Teknikudvalget:

 

Steen Rasmussen bliver kontaktperson og bestyrelsesrepræsentant på 
Teknikudvalget.   

Ad. 3 Opfølgning på Brainstormingsmødet

  

Tank til diesel: det er et problem at personalet skal køre efter diesel flere gange om ugen, vil en 
tønde eller en 1000 L tank være en løsning? Hvad koster det, kan den låses inde. hvordan gør vi 
det praktisk? Steen følger op.  

Oprydning: Hjælpes ad med at for stedet til at se pænt ud: store oprydning er i gang. 
Udfordringen består i at leje af containere og tømning skal findes til en overkommelig pris. 
Forskellige muligheder undersøges.   

Baner/bunde: der blev kørt sold i bundene op til landsstævnet, og de vil blive harvet og vandet for 
bedre vedligehold fremover.   

Kurser 

 

dressur/spring: aktivitetsudvalget undersøger nu interessen for en clinic med Sune 
Hansen  

Branding af HDR, ny web, pressen: Bestyrelsen søger frivillige til et Branding team. De første 
frivillige er begyndt at kigge på mulighederne.   

Elevskolen: underviserne har indkaldt forældrekursus  i elevskolen.   

Resten er punkterne vil fortsat være på to-do-listen.  

Evt:

  

Den nuværende bestyrelse har overtaget følgende åbenstående punkter fra den afgående 
bestyrelse: 
Vedtægterne fremstår i dag uden §8. Den nuværende bestyrelse arbejder frem over iht. de 
eksisterende §. Hvis der skønnes behov for yderligere bestemmelser, vil der blive fremlagt forslag 
herom på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.  

Lejekontrakt på lokaler m.v. er ikke den nuværende bestyrelse bekendt.  
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Den nuværende bestyrelse er ikke bekendt med at der findes andre dokumenter af betydning for 
den videre drift af HDR.   

Nøgler:

 

Bestyrelsen har i begrænset omfang nøgler til rådighed og ser pt. på en løsning. Liste over 
udleverede nøgler er ikke komplet.   

Hedensted Ridtet

 

der afholdes i forbindelse med Tirsbæk Green Games d. 10. juni. Rasmus er 
HDRs kontaktperson til Green Games. HDR deltager under forudsætning af at arrangementet ikke 
giver underskud. DLG er sponsor på diplomer og rosetter. Dyrlæger, TD ere skal dækkes af 
deltagergebyret.   

Hannoveranerforeningen holder kåring på HDR d. 22. juni.   

Indkommet fra medlemmer: 

 

Bestyrelsen har modtaget en opfordring fra Annalise Padetzski og Charlotte Stengård til at 
etablere bedre og mere sikre faciliteter for ryttere, der kommer ude fra til opsadling og afsadling i 
HDR, da man føler risiko og usikkerhed ved de nuværende forhold med opsadling i forhallen. 
Bestyrelsen ser meget positivt på interessen for at forbedre og udvikle forholdene i klubben. Vi har 
dog ikke mulighed for pt. at opsætte spiltov andre steder end hvor det er i dag. Vi må derfor stadig 
henvise vore gæster til at benytte opsadlingspladsen i forhallen. Det er ikke tilladt at benytte 
vandspiltovene i staldene. Disse er forbeholdt elevafdelingen og vore opstaldere.    
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