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Fraværende: Ingen 
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REFERAT 
1. Nyt fra Hans Henrik 
2. Økonomi  
3. Personale 
4. Gennemgang af reglement 
5. Lamper 
6. Stævnerapport fra landsstævnet pony dressur 
7. Godkendelse af forrige referat  
8. Gennemgang af løbende sager 
9. Meddelelser fra udvalg 
10. Stævner  
11. Eventuelt 
12. Næste møde  

Ad.1. Nyt fra Hans Henrik

 

Går efterhånden rimelig godt i stalden. Der har været en del negative skriverier på tavlen i stalden, 
Hans Henrik har ringet til dem og snakket med dem om det. Vil ikke have det er så negativt ladet. 
Det har hjulpet. Hø slipper snart op, vi skal tage stilling til om vi skal gå over til Dangrønt hø eller 
wrap. Det besluttes at hvis Hans Henrik kan finde alm. hø i ordentlig kvalitet, gør vi det, ellers går vi 
over til Dangrønt og så stiger opstaldningsprisen ca. 100-125 kr. pr. Boks indtil vi igen kan gå 
tilbage til almindelig hø. Arbejdstilsynet har været her og konstateret at der manglede en 
afskærmning på kraftoverføringen på traktoren. Når det er udbedret skal arbejdstilsynet have 
dokumentation for det er i orden. Rasmus sørger for at dokumentationen bliver sendt. 
Vejledningen omkring hvordan man løfter manuelt fodersække og fylder vognen skal gennemgåes 
og opretholdes. Hans Henrik spørger til hvornår der skal gøres noget ved ridehusbunden. Der skal 
findes en dato nu for hvornår nogen kan lægge det i inden KTP bestiller det hjem. Der vil blive 
hængt opslag op om hvornår det bliver. Kathrines far (Steen) har fundet sand i den rigtige kvalitet og 
den rigtige pris. Steen skal kigge på en  bund der ikke skal vandes (oliebehandlet). 
Vi har halm og wrap liggende der ikke duer .hvad gør vi ved det? Der er nok 6-8 bigballer. HH 
snakker med HJS om at tage det med tilbage. HH har haft en fejemaskine på prøve fra KSM men den 
virkede ikke optimalt, var nok for lille/ikke kraftig nok. Pladsen omkring møddingen, skal der ikke 
lægges noget fast imellem?  Der er allerede leveret betonelementer som skulle danne underlag. HH 
undersøger om der er en der kan grave af og få lagt betonelementerne. HH kigger på vandingsanlæg 
med KK i morgen. Det aftales at vandvognene ved foldene skal ind nu inden frosten. 
Gødningsprøver tages i disse dage.  Senere gives ormekure hvor det er nødvendigt. Der vil komme 
opslag på tavlen om dette. Opkræves på førstkommende regning herefter af kasseren.   

Ad.2. Økonomi

 

Økonomien uændret. 



 
Hedensted & Omegns Rideklub  

                      
Rindbækvej 2, 8722 Hedensted    

________________________________________    

2 

Ad.3. Personale

 
Behandlet internt  

Ad.4. Gennemgang af reglement

 

Reglementet er udleveret til alle. Hver især gennemgår det hjemme til næste gang og kommer med 
rettelser, tilføjelser og eventuelt uddybninger til eksisterende reglement.  

Ad.5. Lamper

 

Det er testlampe nr. 2 der er i hallen nu, der satses på denne type. A conto beløb til EL skal reguleres 
omgående når de er sat op. 
   
Ad.6. Stævnerapport fra landsstævnet pony dressur

 

Vi har igen fået en fin stævnerapport. Blandt andet kan nævnes at vi fik 4 (ud af 5 mulige) for vores 
bunde.    

Ad.7. Godkendelse af forrige referat/staldmødereferat

 

Godkendt  

Ad.8. Gennemgang af løbende sager

 

Allerede gennemgået  

Ad.9. Meddelelser fra udvalg

 

Kalender stævner , de markerede ansøges. Ang. klubstævner venter vi med at beslutte om vi skal 
have to ude og 1 inde eller 3 ude. Ansøgningsfristen er rykker til 21. Januar 2012.  

Ad.10. Stævner

 

Ikke yderligere fra RB- afventer info om langdistance.  

Ad.11. Eventuelt

 

Lørdag d. 26.11.11 HDR deltager til juletræstændingen om eftermiddagen et par timer med 4 
trækkere/ponyer på bytorvet. Dorrit Hansen står for arrangementet. 
Vinduerne i stalden skal være lukkede kl. 17.00 og være lukkede hele natten!   

Ad.12. Næste møde

 

12.12.2011 kl. 19.00 

 

Rikke deltager pga. ferie ikke.    

Referent // Helena Alex 
21.11.11 
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