
 

Hedensted og omegns Rideklub 

 

Rindbækvej 2, 8722 Hedensted 

_____________________________________________________________________ 

 

Referat bestyrelsesmøde den 29.01.2013 

 

Deltagere: Christina Bendorf, Agnethe Pagh, Ann Worm, Karen Tang, Rikke 

Mahaffy, Annette Mortensen, Lars Mau 

 

Afbud: Heidi Høgdall, Anne Sofie Damgaard 

 

Referent: Christina Bendorf 

 

1. Godkendelse af referat. 

 

Referat godkendt. 

 

2. Økonomi 

 

Der er næsten kommet adgang til banken. Vores eksterne bogholder er i gang med at 

bogføre og er efterhånden nået godt ned gennem bunkerne af bilag.  

Vigtigt at få bogført de udgifter som er tilskudsberettigede – el – 

vand - varme – bortskafning af mødding m.m. 

 

Generalforsamling vil desværre blive skudt et stykke tid da regnskabet ikke foreligger 

færdigt endnu. Det har vist sig at være nødvendigt at bogføre fra februar 2012. 

 

Vi har fået oprettet en konto i Jyske Sparekasse med døgnboks, da Danske Bank i 

Hedensted bliver pengeløs. 

 

Karen får en oversigt over hvem der pr. 31.12 har depositum til gode. De checkes 

igennem, og så kan der udbetales tilgodehavender på depositum og nøglepenge, når 

den sidste tilladelse fra banken forhåbentligt snart kommer. 

 

Vi bruger ca. 120 l diesel om måneden. Kunne man gøre det som landbrugsdiesel? 

Det undersøges, hvad det medfører af moms, regnskabsmæssigt mm. Karen 

undersøger nærmere. 

 

Der har været et ønske fra stævneudvalget på at få nogle stævnebokse sat op i laden, 

så vi ikke skal leje så mange stævnebokse. Der er kommet et tilbud fra en leverandør, 

hvor vi kan få lov til at afdrage over flere gange. 

Vi har dog ikke endeligt overblik over økonomien endnu, og før tør vi ikke investere. 

Det kommer på aktionsplanen over fremtidige projekter. 

 

3. Løbende sager 

 

Elevskolen og handicapafdelingen 

Avanti og Sir. Richard er opsagt. 



 

Handicaps p-pladser bliver ikke respekteret. Vis venligst respekt herfor og brug de 

andre parkeringspladser. 

 

Hundes efterladenskaber bedes fjernet og ingen hunde må færdes løs DE SKAL 

VÆRE I SNOR!  

 

Status på stalden: 

Vi har haft møde med Jan og Henriette, om hvordan de syntes det gik og om der 

kunne laves nogle forbedringer. Vi er daglig i dialog og de siger til, hvis vi skal ændre 

nogle arbejdsgange. 

 

Der har været lidt dårligt hø, men en ny leverandør fra Århus kommer og leverer en 

prøve.  

 

Foderautomaterne har drillet. Det er vigtigt, at det kun er staldpersonalet, der justerer 

på automaterne. Skriv på tavlen i stedet for selv at justere.  

 

Der kommer en fra foderautomat firmaet og instruerer i at skifte motorer. 

 

Jan og Henriette varetager fremover arbejdet i stalden. Henriette er pr. 1.2 ansat i 

deltid. 

 

Mht. foldordning så er der givet reduktion i jan. da hestene ikke er lukket ud hver dag 

pga. glatte folde. 

 

 

4. Hannoveraner kåring 22/6 2013.  

Hannoveraner foreningen lejer stedet og cafeteriet skal være åbnet og skal stå for 

fælles frokost. 

 

5. Eventuelt 

 

Hestepas: 

Vi har undersøgt hvorvidt vi skal ligge inde med hestepas på opstaldede heste og det 

skal vi ikke.  

Der tjekkes ved nyankommende, om vaccination mm. er i orden. Når hesten er 

opstaldet skal passet kunne fremskaffes indenfor 3 timer. Ifølge den danske 

bekendtgørelse (1448 af 15.12.2009 §4) er det ejeren af 

hesten, der er ansvarlig for at hesten er identificeret og at hestepas kan fremvises.  

En ejer af en hestepension/rideskole mv. vil ikke blive gjort ansvarlig for om passet 

kan fremskaffes i en kontrolsituation. 

 

Kursus: 

Det er aftalt at afholde førstehjælpskursus HDR’s undervisere og staldpersonale d. 13-

4 el d. 20-4. Christina tager kontakt. Tilbydes til andre klubber.  

Pris 350 kr. inkl. kaffe og vand. 

 

Stævner: 



Stor ros til Inge og alle hjælperne til vores pony distrikt stævner. Det kørte på skinner 

og der var en fantastisk stemning. Også tak til alle for at være hurtige til at melde sig 

som hjælpere til det kommende heste dressurstævne. 

 

Klubmesterskabet er for klubryttere og vi ønsker at aktivitetsudvalget laver klasser 

herfor.  

 

Vi laver en championat liste for alle klubbens stævneryttere og kårer en 

championatsvinder til nytårskuren eller generalforsamlingen året efter. 

 

 

6. næste møde 

 

Tirsdag den 12 februar 2013 kl. 18.00 

 

Dagsorden: 

1: Godkendelse af referat 

2: Økonomi 

 

3: Fremlæggelse af aktiviteter fra Aktivitetsudvalget 

4: Løbende sager: 

- Elevskolen og handicapafdelingen 

- Status på stalden 

- Status på ansatte 

5: Fastsættelse af mødedatoer for Vennerne, Centeret og Kommunen 

6: Hjemmesiden 

7: Eventuelt 

8: Næste møde 


