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Svar på henvendelse 
 
 
 
     Hedensted, den 8/12-2012 
 
 
 
 
 
 
Hermed bestyrelsens tilbagemelding på modtaget mail fra Tina Cornelius m.fl. 
Bestyrelsens svar markeret med fed. 
 
Start på videresendt besked: 
Fra: Tina Tolstrup Cornelius <tinatcornelius@hotmail.com> 
Dato: 1. dec. 2012 12.14.12 CET 
Til: bestyrelsen@hedenstedrideklub.dk 
Emne: Punkter til næste bestyrelsesmøde d.4 dec 2012  
 
Til bestyrelsen.                                                                            Hedensted d. 30/11-2012     
    
Da næste bestyrelsesmøde ikke, som foreskrevet, er annonceret i stalden og på nettet 8 
dage før mødet afholdes, og det derfor ikke er muligt at overholde fristen for indsendelse af 
punkter til næste bestyrelsesmøde forventer vi selvfølgelig at vores punkter bliver taget 
med under evt. 
 
Flere opstaldede har udtrykt utryghed over flere ting. Vi føler ikke, den åbenhed og tryghed, 
I siger, I vil skabe, er noget vi har set endnu. Derfor disse punkter, som vi forventer svar på 
efter jeres møde på tirsdag. 
 
1) I morges, da en opstalder kom i stalden, var døren til sadelrummet ikke låst og dørene 
ud til stod åbne. Vi vil meget gerne vide, hvem der har ansvaret dag til dag for stalden, 
både at give halm, hø og foder, lukke ud/ind samt at lukke det forsvarligt ned om aftenen. 
Dette gerne på skrift på tavlen. I vil skabe tryghed, det her er grund til stor utryghed. Der er 
blandt andet givet hø til heste der ikke må få det før det er vandet og dette med 
kommentaren om, at ejer ikke konsekvent vander høet, så det kan vist være lige meget. 
Der er givet hø kl 6 om morgenen, så heste der næsten kun lever af hø ikke har noget før 
de får om aftenen. Dette med risiko for at nogle hestes maveproblemer bryder op igen. 
 
SVAR: Det kan være svært at styre, hvornår folk kommer og går i forhold til 
lukkevagten. For at sikre dette ikke fremover bliver et problem, vil der blive indført 
åbne-/lukketider. 
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2) Der bliver løjet, og åbenhed er ikke noget vi har oplevet endnu. Der er blevet sagt at 
Stina og Phillip ikke skulle være bekymrede for deres job, men torsdag hører vi ad omveje 
at Phillip er blevet opsagt. Hvor er informationerne og begrundelserne som jo skulle komme 
fra jer og som er vigtig for trygheden i stalden. 
 
SVAR: Vi er ikke bekendte med udtalelser omkring Stina og Philips jobs. At det bliver 
kendt "ad omveje" er fra Philip selv, og han er jo som bekendt, den første, der skal 
orienteres. 
 
 
 
3) Den gamle bestyrelse er bekymrede for om vi kan stole på jeres ord om at vi ikke bliver 
opsagt? Eller skal vi begynde at lede efter andet sted til vores heste. 
 
SVAR: Vi har ingen intentioner om at opsige nogen af vores opstaldere, så længe 
klubbens ordensregler overholdes. 
 
 
 
4) Tonen i stalden: der er sagt at der vil blive talt pænt til alle, men flere har allerede følt sig 
overfust af både medlemmer af den nye bestyrelse, formanden og "tilhængere" om man så 
må sige. 
 
SVAR: Det må være et spørgsmål hvad man lægger i tonen, vi er ikke bekendte med 
at nogen har overfust nogen. Vi henviser til den tidligere bestyrelses opslag om god 
tone og god ro og orden. 
 
 
 
5) Hegnet virker ikke, eller rettere at der ikke er strøm på vores græsfolde. Vores heste har 
mistet respekten for hegnet og nogen heste er sågar begyndt at bide i tråden. Vi ønsker en 
afklaring på hvornår dette bliver bragt i orden. Hvilken forsikring dækker hvis en hest tager 
en tur på Rådyrvej som Orzeeka gjorde sidste år? Hvem dækker skaderne hun laver og 
hvem dækker skaderne på hesten? 
 
SVAR: Det arbejdes på højtryk med at finde årsagen til at der ikke er strøm på, og når 
denne er fundet, får vi løst problemet. Det er altid ejers egen forsikring, der dækker, 
pt. kan vi kun tilbyde udlukning på ikke-strømførende indhegninger, hvilket alle 
hesteejere er bekendte med og det er så den enkelte ejers valg og ansvar om hesten 
skal ud. 
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6) Ifølge DRF skal vi have et sæt sikkerhedsregler, de var påbegyndt, men nu jeres ansvar. 
Hvornår bliver de udformet og offentliggjort? 
 
SVAR: Vi er helt klar over at det nu er vores ansvar og vil derfor kontakte den 
tidligere bestyrelse for overdragelse af det påbegyndte arbejde på lige fod med øvrig 
overdragelse. 
 
7) Vores bunde er ikke gode, det har vi vidst længe. Men de har været tålelige, når bare de 
bliver ordnet ordentligt hver dag. Torsdag og fredag har bundene været hårde og glatte, 
fredag faktisk så hård at flere droppede at ride med tanke på de skader det evt vil 
forårsage. Vi troede I var af den overbevisning at bundene skulle ordnes hver dag inden kl. 
8 om morgenen? Da det er det, vi har hørt fra jer ad flere omgange i den gamle bestyrelse. 
Vi har også erfaret at et bestyrelsesmedlem kører andet sted hen og rider, er det fordi 
bundene er så dårlige?? 
 
SVAR: Vi er enige om at bundene kræver "dagligt arbejde" og har gjort det længe, i 
daglig leders fravær har det været ordnet af frivillige og vi vil snarest offentliggøre 
hvorledes og hvornår de fremover bliver ordnet. At et medlem af klubben kører et 
andet sted hen, må bero på andre årsager og det gør det som bekendt også i dette 
tilfælde. 
 
 
 
8) Den store port ved gården binder frygteligt efter stævnet i weekenden. Det blæser ind i 
den store hal, meget ubehageligt når nu det er blevet så koldt, og i weekenden kommer der 
sne. Hvornår bliver den lavet? 
 
SVAR: Vi får kigget på porten, den skal naturligvis kunne lukkes. 
 
 
 
9) Lyset i indkørslen virker ikke, eller er ikke tændt, kan det evt ordnes, det er meget utrygt 
at cykle der om aftenen når det er mørkt. Hvornår bliver det lavet? 
 
SVAR: Dette er lavet 
 
 
 
10) Det regner ind i flere bokse i privatstalden i enden ved spåneboksene. Hvornår bliver 
dette udbedret? Det ser ud som om der allerede er begyndende skimmelsvamp, som jo 
bekendt ikke er godt for det respiratoriske system. 
 
SVAR: Teknikudvalget er sat på sagen og følger op. 
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11) Vi mangler åben information, når opstaldede skriver beskeder på tavlen bliver de visket 
ud næsten med det samme, er beskederne set og taget til efterretning eller bare visket ud? 
Det er folk der føler sig beskyldt for at tage sedler ned, som de ikke har gjort og andre der 
bliver beskyldt for at skrive ting på tavlen som de aldrig har skrevet. Vi føler det er en 
børnehave, er det det HDR I ønsker i fremtiden? 
 
SVAR: Når beskeder viskes ud er det fordi de er læst. Vi skal understrege 
vigtigheden af at alle beskeder er underskrevet med navn, så vi har mulighed for at 
henvende os til vedkommende for nærmere uddybning. 
 
 
 
12) Vi ønsker en dato for et staldmøde inden Jul, hvor vi kan stille spørgsmål og få svar på 
alle de problemer der er i stalden i øjeblikket. Lige nu har stemningen aldrig været 
dårligere. 
 
SVAR: Der kommer staldmøde først i det nye år. Mere herom senere. 
 
 
 
Som skrevet forventer vi svar i næste referat.  
 
Mvh. Opstalderne 
 
 
Sendt fra min iPad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


