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Til:  Rasmus Braun, Karen Tang Petersen, Holger Poulsen, Rikke Mahaffy, Helena Alex (Hans Henrik Bøttcher)   
Fraværende:   

Indkaldelse til bestyrelsesmøde Mandag den 17.10.11 kl. 19.00 Hedensted Rideklub (mødelokalet)  

DAGSORDEN:  

1. Velkommen til Hans Henrik 
2. Økonomi  
3. Personale 
4. Kalender 2012, fastlæggelse af stævner. 
5. Godkendelser/underskrift af referater  
6. Staldmødet 
7. Gennemgang af løbende sager/ aktionsplanen 
8. Meddelelser fra udvalg 
9. Eventuelt 
10. Næste møde  

REFERAT:  

Ad.1. Velkommen til Hans Henrik

  

Hans Henrik er ikke til stede, har ferie 

Ad.2.Økonomi 

 

Karen uddeler budget (vedhæftes referatet) . (Obs mail fra Karen om økonomien forleden) vand i år 

er 42.000 højere end hele sidste år pga. vandskader.  

El steget med 50.000 i år, vi steg 40.000 sidste år i alt en stigning på 90.000 kr. på 2 år 

 

Fjernvarmen steget med 25.000 ca. siden sidste år hvor den også steg!! 

  

Post i år, brandsikrings mand eftersyn hvert 5. År, Karel sagde ok fordi det er lovpligtigt eftersyn. 

Ekstraregning 12.500.  

Indbruddet kostede dyrt forstået på den måde at vi har 10.000 kr. i selvrisiko og har kun fået 331 kr. i 

erstatning.    

Vi styrer mod gedigent underskud/KTP   
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Ad.3. Personale 

 

Hans Henrik, ansættelseskontrakt er på plads.    

Ad.4. Kalender 2012, fastlæggelse af stævner

 

Rasmus foreslår distancestævne og udendørs distriktsstævne i ponyspring om lørdagen.   

Ad.5. Godkendelser/underskrift af referater

 

Samtlige ref. og kontrakt er underskrevet og godkendt.  

Ad.6. Staldmødet

 

Hø 

 

HH tjekker på DLG hvad ballerne vejer. Vi har en aftale med vores nuværende levarandør på at 

aftage 100 tons i år. Vi er enige om at alle spande i en periode skal vejes og at man sørger for at ens 

hest ikke nipper af spandene når man går forbi. Samt at alt hø i boksen bliver vejet. Vi har ikke en 

vægt, men der skal købes en 

 

Hans Henrik sørger for at købe en vægt til formålet.  Halmpiller 

undersøges som en fremtidig mulighed med selvpasserordning.  Spånehestene kan evt. tilbydes at stå 

på halmpiller i stedet. Opfordre opstaldere at ryste op i boksen inden man går fra hesten. Argument 

for ikke at have halmpiller til alle er at vi ikke ønsker den uro det giver på staldgangen og på torvet 

når alle skal frem og tilbage med trillebøren. Det giver også problem på møddingen når folk bare 

vipper det af hvor de står. Personalet skal IKKE åbne vinduerne om morgenen. Man må selv 

åbne/lukke vinduer og lave aftaler som vi gør med så mange andre ting. 

Helena skriver til Anders Lund om at tjekke isolering hele vejen rundt samt hul i taget ved Lena. 

Spande ulækre .personalet kan vaske dem og ellers indkøbe nye hvor de ikke kan vaskes rene. 

Spandene skal IKKE op at hænge. Hestene trækkes kun en af gangen. Ridehuskort prisen er som den 

skal være.  
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Græs på foldene skal man selv sørge for at holde. Hvis det er et tidselproblem er det ok at personalet 

slår tidslerne væk. Foldene skal ikke opdeles yderligere da vi får for mange små folde. Der er folde 

nok, de må deles og skiftes. Foldene skal have en vis størrelse efter hvor mange heste der skal gå 

der. Ang. Referater fra udebaneudvalg kommer der ikke referater derfra. Opslag til stalden med 

bestyrelsen og ansvarsområder telefonnumre og udvalg laves og hænges op. Sponsorudvalg, 

bestyrelsen prioriterer, udvalget laver arbejdet og skaffer pengene. Udebanerne er vores 1. Prioritet 

nu. Rasmus er kontaktperson på sponsorudvalget. Lige nu bestiller vi soll til begge bundene da vi 

ikke har råd til andet lige nu. Julefrokost ok , men det skal være for alle og i overensstemmelse med 

cafeterieudvalget. Affugteren står ude bag ved foderrummet. HH sørger for dette. Døren til 

staldrummet SKAL være LUKKET for at virke. Nr. På sadelpindene laves i flg. aftale med HH og 

RB, der skal ikke males 80x80 på gulvet. Selvjustits!! 1 skab, 1 sadlepind pr. Hest. Undervisning må 

ikke finde sted, reglementet opdateres (KTP og HA) KTP laver foderkontrakt . Der laves en ny 

foderkontrakt som tillæg til den oprindelige kontrakt hver gang en opstalder ændrer i foderplanen. 

(HH)   

Ad. 7. Gennemgang af løbende sager/ aktionsplanen

  

Lamperne , ny skærm prøves da den nuværende ikke spreder nok 

Ad.8. Meddelelser fra udvalg

 

RM 

 

Nadia holder snart. Pernille Asmussen har været på prøve hos Else og det gik fint. Pernille 
starter d. 1.11.2011.  
Dyrlæge Susanne Bundgaard kommer på torsdag og tjekker tænder på elevhestene.  
Underviseren mangler en stor kat. 2. Pony.  
Ad.9. Eventuelt 

 

Internt behandlet 

Ad.10. Næste møde  d. 21.10.11 

Referent// Helena Alex 
15.11.2011  
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