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Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 8/2 2011 kl. 19 på Hedensted Ridecenter (mødelokalet)  

Tilstede: Kim, Rikke, Rasmus, Helena, Henriette, Karel, Holger og Karen  

DAGSORDEN: 
1. Nyt fra Karel / personale  

2. Godkendelse af referat. 

3. Personale 

4. Elevheste/ponyer 

5. Gennemgang af løbende sager 

a. Internet 

b. Brochure 

c. Aktiv Fritid, Hedensted Kommune 

d. Udendørs vanding 

6. Økonomi  

7. Godtgørelser 

8. Meddelelser fra udvalg. 

9. Generalforsamling 

10. Eventuelt 

1. Nyt fra Karel: Opstaldnings status pr. 1. marts er en 1 ledig hesteboks. Bunden i den lille ridehal 

er meget hård og der skal snarest blandes soll i. Indtil da bliver den dybdeharvet hver dag. 

2. Referat fra sidste møde blev desværre udsendt meget sent. Ikke alle havde fået det læst så 

godkendelsen blev udskudt til formødet før generalforsamlingen. 

3. Personale.  

4. Elevheste/ponyer: Karel havde medbragt en oversigt over de enkelte undervisers brug af 

elevheste og ponyer. Denne oversigt blev gennemgået.  

5. Løbende sager 

1. Internet. Intet nyt. 

2. Brochure. Haltider og andre lign. oplysninger skal stadig skal sendes til RB.  

3. Aktiv Fritid. HDR fortsætter projektet. RM skal lave program til kommnen sammen med 

undervisere. 

4. Udendørs vanding: Der arbejdes med forskellige løsninger hvor der kan spares en del penge i 

forhold til den nuværende projektbeskrivelse. der tilbud på.  

6. Økonomi:  

1. 2011: Det ser foreløbigt godt ud med opstaldinger i 2011.  

2. 2010: Regnskabet for 2010 blev omdelt og gennemgået med fsk. kommentarer  
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7. Godtgørelser: Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at der udbetales godtgørelse i 

henhold til oplysninger fra Dansk Idræts Forbund 

8. Udvalg 

1. Aktivitetsudvalget 

1. Udvalgets opråb har skaffet medlemmer, tovholdere, hjælpere osv. så fremtiden ser lysere 

ud end i lang tid. Fremover gøres arrangementer til projekter for at fordele arbejdspresset 

lidt. 

2. Der indkøbes tønde til fastelavn.  

3. Der blev givet tilladelse til at der kunne springes i den store hal til intern stævne 

4. Forslaget om en puljeklasse til Farmland Cup blev afvist.  

5. Arrangørene at Country Fair på Tirsbæk Gods har forespurgt om HDR vil lægge jord til 

startsted og trailer P langdistanceridt. HDR vil gerne deltage men arrangørene skal stå for 

kontakt til Langdistanceforeningen og sørge for opsamling af hestepærer på Rindbækvej. 

KK er kontaktperson. 

6. Underviser Else Dalum ønsker voksen ridelejr med ekstern underviser, hun vil gerne stå 

for arrangementet. God ide men med en af vores egne undervisere.  

7. Oluva vil gerne lave søndagskaffebod/sodavandsdisk for elevskole eleverne, god ide.  

8. En underviser vil gerne have tilskud til deltagelse i underviser kursus. HDR vil yde kr. 

2.000 i tilskud hvis øvrige betingelser opfyldes.  

9. Generalforsamling annonceres i lokale aviser 9/2. KK efterlyser stadig bidrag til 

bestyrelsesberetningen. Bestyrelsen mødes en halv time før selve generalforsamlingen kl. 18.30 

10. Evt. Repræsentanter fra HDR kan deltage i DRF repræsentantskabsmøde 27/3.      
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