
Hedensted og omegns Rideklub   
Rindbækvej 2, 8722 Hedensted 

________________________________________________ 
Bestyrelsesmøde d.22/ 8 2012  i HDRs mødelokale.  

Til stede er: Ellen Andersen, Susanne Sønderskov, Steen Rasmussen, Ole 
Mortensen, Stina Sørensen og Tina Cornelius. 

 

Ad 1: Stævner det næste år: 
Stævneudvalget har lavet et op læg til de stævner de ønsker at holde. 
Det drejer sig om:  

- 3 udv. klubstævner, heraf 2 udendørs 

 

gerne med farmland cup, og 1 indendørs.  
- 6 distrikts stævner, heraf 3 spring og 3 dressur. Spring: 2 indendørs 

 

et hest og et pony 
samt et udendørs hvor den ene dag ønskes pony og den anden hest. Dressur: alle 
indendørs, 2 hest samt et pony. 

- 3 landsstævner, alle indendørs, 2 pony, et spring og et dressur, samt 1 hest dressur 

Ad 2: Ponygames:  
Den ubrugte bane bliver fortrinsvist reserveret til ponygames efter ønske fra Dorrit om at få en 
bane hvor de kan lade deres udstyr stå og evt. kan lave en start og mål zone. Bunden er ikke 
optimal, Phillip ser på den. Dorrit gives besked. 

Ad 3: Foder: 
Der afprøves foder på et par heste og tages endelig beslutning derefter. 

Ad 4: Bunde/baner: 
Vi arbejder på at få tilbud på bunde. Den store hal er glat i enderne især et problem for 
springrytterne, Phillip ser på om dybdeharvning kan løse problemet. Der holdes møde med 
kommunen d. 29/8 ang. midler/tilskud til bundene. 

Ad 5: Lena Åmands hoppe er i fol: 
Efter ønske fra Lena om at beholde hoppen i stalden. Det er det besluttet at der gives tilladelse til 
dette. Hvis der i forløbet bliver problemer med uro i stalden fra de andre heste skal hoppe og føl 
flyttes. 

Ad 6: Ekstra ordinær generalforsamling: 
Ole Mortensen vælges til ordfører. 
Generalforsamlingen er varslet rettidigt på hjemmeside, ved opslag i stalden samt i ugeavisen. 
Kandidater: Simone Eickhardt. 
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________________________________________________ 
Simone vælges uden modkandidater, der er ingen der ønsker at stille op som suppleanter, derfor 
vælges der ingen suppleanter. 

Ad 7: Velkommen til nye medlemmer i bestyrelsen: 
Simone bydes velkommen og informeres om tavshedspligt og arbejdsgange. 

Ad 8: Ny bestyrelsesrepræsentant til handicapafdelingen: 
Midlertidigt bliver Stina kontaktperson for Handicapafdelingen. 

Ad 9: Evt. 

- Undervisere: Lene Viuf skal betale 500 kr/mdr for at benytte faciliteterne til undervisning, 
hun skal primært undervise om formiddagen i hverdagene. 

- Omstrukturering i stald/elevskole: Vi informerer underviserne om at der laves annonce 
hvor vi søger efter en person der kan deltage i staldarbejdet samt stå for undervisningen i 
elevskolen i hverdagene. 

- Bokse: der står heste i dobbelt ponyboks og vi har ponyer på venteliste. Det besluttes at vi 
ikke kan flytte de heste der allerede står i de store bokse. Vi har frie bokse i elevstalden, 
ponyer på venteliste tilbydes disse til ponyboks pris indtil der bliver frie ponybokse i 
privatstalden.   

- Der arrangeres arbejdsdag d. 15/9, vi starter med morgenmad kl. 7.30 
- Vi vil redigere vores sikkerhedsregler, dette er udskudt til næste møde. 
- Springrytternes ønske om at have mulighed for at springe i weekenden efterkommes i en 

prøveperiode på 3 mdr. fra 1/9 2012. Den store hal reserveres til springning om søndagen 
16-19. Springningen er åben for alle der er interesseret, banen skal både sættes op og 
tages ned inden for dette tidsrum. 

Næste møde: d. 20/9 - 2012  
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