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Til:  
Rasmus Braun, Karen Tang Petersen, Holger Poulsen, Rikke Mahaffy, Helena Alex (Hans Henrik 
Bøttcher)   
Fraværende: Hans Henrik (sygemeldt) 
Indkaldelse til bestyrelsesmøde Tirsdag d. 24.01.12 kl. 19.00 Hedensted Rideklub (cafeteriet)   

REFERAT  

1. (Nyt fra Hans Henrik) 
2. Økonomi  
3. Personale 
4. Generalforsamling, annoncering og dagsorden 
5. Administration af elevheste 
6. Godkendelse af forrige referat 
7. Gennemgang af løbende sager 
8. Hestesol 
9. Lamper i haller 
10. Halm 
11. Telefon 
12. Meddelelser fra udvalg 
13. Evt. 
14. Næste møde   

Ad.1. Nyt fra HH

 

HH er sygemeldt og deltog ikke.   

Ad.2. Økonomi

 

Foreløbigt årsregnskab udleveret. Bemærkninger fra kasseren: 
200.000 mindre i omsætning end forrige år. Underskud pt. på 93.000 og der mangler momsafregning 
og bestyrelsens afregninger, samt afskrivninger. Samlet underskud for 2011 ender nok omkring 
150.000 kr. Karen sender det endelige regnskab når det er færdigt.   

Ad.3. Personale

 

Foderundervisningen (Jesper og Rasmus) startede i går. Kanon god start! Undervisningen forsætter 
mandag i uge 8. (Jeanet fra købmandsgården har ferie)    

Ad.4. Generalforsamling, annoncering og dagsorden

 

Rikke sørger for annonce i avisen. Generalforsamlingen afholdes d. 21.02.2012  kl. 19.00 i cafeteriet. 
Ang. Harvning  under stævnet den kommende weekend: Helena mailer til Inge Burgaard og får 
tilsendt en plan til harvning til weekenden og skaffer sammen med Rasmus folk der kan vil/kan 
harve.   
Dagsorden, Helena laver dagsorden. Bestyrelsens beretning; Rasmus laver den.  
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Helena, Rikke, Holger og Rasmus er på valg. Helena og Rasmus modtager genvalg. Karen er ikke på 
valg men trækker sig. Det betyder at der minimum skal findes 3 nye bestyrelsesmedlemmer til 
generalforsamlingen. Nogen vælges for et år og nogen vælges for to år. I alt håber vi på 7 
medlemmer i bestyrelsen fremover.  
   
Ad.5. Administration

 

af elevheste

 

KTP har tænkt at Else måske kunne være interesserede i at stå for administration af elevhestene samt 
udstyr. Har bedt Else om et oplæg og har modtaget det. Karen sender oplægget til os. Når der er 
dyrlæge til elevhestene skal vi bede dyrlægen om at diagnosen sendes på mail til staldkontorets mail. 
Dette for at undgå misforståelse og rygter om hvad hestene fejler.   

Ad.6. Godkendelse af forrige referat

 

Godkendt  

Ad.7. Gennemgang af løbende sager

 

RB kontakte KSM i forhold til at få lavet vognene til halm og få den lavet så den ikke længere 
vælter.   

Ad.8. Hestesol

 

Hestesolen har før været oppe og vende på bestyrelsesmøde. Hestesolen hænger der stadig og kan 
ikke bruges. 
Karen informerer om at ejeren vil have 5000 kr. for at tage det ned. Vi vil ikke betale de 5000 kr. for 
det. Der er ikke indgået nogen form for skriftlig aftale om vilkårene for at have hestesolen. Kortene 
til solen er opbrugt og kan ikke fornyes. Det virker meningsløst den hænger der. Aftalt at Helena 
ringer til ejeren og forhører sig om solen enten kan tages i brug eller kan pilles ned.  

Ad.9. Lamper i hallerne

 

Den situation vi nu står i er den vi ville undgå. Sagen trækker i langdrag. Vi har tidligere pointeret at 
det var vigtig at komme i gang hurtigst muligt for at få besparelsen hurtigt, vi har ikke råd til ikke at 
opnå besparelsen hurtigt. Anders Lund har d.d. afleveret en artikel fra et firma der sælger lamper til 
ridehaller. I artiklen står at der er et krav til ridehaller om at have 200 lux. Karen har da vi startede 
undersøgelsen om nye lamper og skulle indhente tilbud kontaktet DRF, her har de oplyst Karen om 
at der ikke er noget krav til lux, heller ikke til de store stævner/mesterskaber. Vi kan derfor ikke 
finde belæg for det krav til lux som står i den artikel AL har udleveret.  

Ad.10. Halm

 

Der er byghalm tilbage til ca. 2 måneder. Vi er nød til at ringe rundt hurtigst muligt i næste uge og 
forhøre sig om der er nogen der har byghalm af ordentlig kvalitet vi kan købe. De heste der står på 
byghalm skal forblive på byghalm. Vi kan evt. blive nød til at strække halmen ved kun at muge ud 
hver 3. Uge. Men vi afventer status inden vi tager beslutning.  

Ad.11. Telefon

 

Behandlet internt  

Ad.12. Meddelelser fra udvalg

 

Stævne i pony spring i marts. Hvad gør vi? Vejle har efterfølgende fået tildelt en landsstævne samme 
weekend. Enten skal vi flytte vores stævne eller lave proportionerne om. Det er et hestearbejde. Eller 
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også kører vi de starter der er. Besluttet at vi ser hvor mange tilmeldinger der er på dagen for sidste 
tilmelding, og evt. aflyse ved for få tilmeldte. Der er enighed om at der SKAL være økonomi i at 
køre stævnet, ellers aflyser vi. 
   
Ad.13. Evt.

 

OBS, ny hestelov, er alle opstaldere opmærksomme på at alle heste har ret og krav på at komme ud 
dagligt? Det er ejerens eget ansvar at sørge for hesten kommer ud, enten ved selv at sørge for det 
eller betale sig fra det. 
Bunde i hallerne: Der skal mere soll i begge haller. Første læs var ikke helt nok. Der blev sparet på 
soll i den lille hal. OBS elevhestene, nogle går meget og måske bliver de halte pga. bunden er for 
hård?! 
Der er alt for koldt i mødelokalet til at vi kan holde bestyrelsesmøder der. Vi vil fremover bede 
Jesper tænde for varmen i mødelokalet om morgenen.  

Der har gennem længere tid været aftalt at der skulle laves spiltove i elevstalden som 
udefrakommende (dem der ikke er opstaldet på HDR) kunne bruge til opsadling. Disse spiltove skal 
snarest laves, materialerne har vi allerede! Af hensyn til opstaldere udefra der går i stalden og sadler 
op. På den måde kan vi imødekomme alles ønsker og tilbyde bedre forhold end opsadling i forhallen. 
Uden nogen står i vejen for dem der er opstaldet på HDR.  

Ad.14. Næste møde

 

Vi mødes til generalforsamlingen.       

Referent// Helena Alex 
25.01.12 



This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

http://www.win2pdf.com

