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Bestyrelsesmøde Dato: 19.05.2015 
Tid: Kl. 18:00 
Sted: Pia 
 

Deltagere: Formand: Marianne Frisk Jensen (Mimse) 
Næstformand: Karen Marie Bach 
Sekretær: Pia Yde Hedegaard 
Kasserer: Anja Krogsgaard Larsson 
Bestyrelsesmedlem: Helle Kovdal 
Ridecenter: Jonas Thorup Hofer 
  
Suppleant 1: Louise Carøe 
Suppleant 2: Mathias Diernæs 
 

Afbud:   
 

Referent: Karen Marie Bach Sekretær: Pia Yde Hedegaard 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af sidste referat 
2. Økonomi  
3. Meddelelser 
4. Ridecentret 
5. Udvalgene  
6. PR – hjemmeside 
7. Certificering 
8. Eventuelt 

 
 
Referat: 
 
1) Godkendelse af sidste referat 
Referatet fra generalforsamlingen blev godkendt.  
 
 
2) Økonomi 
Der har været nogle misforståelser pga. teksten i det betalings advis, man modtager pr. 
sms fra faktureringssystemet, inden der trækkes en betaling fra ens konto, idet der står 
”medlemskab”, også når det vedrører undervisning. Jonas får dette ændret. Systemet 
fungerer i øvrigt rigtig godt og har lettet arbejdet med fakturering og opfølgning på 
indbetalinger. 
 
Det seneste klubstævne har givet et fint overskud.  
 
Antallet af medlemsskaber ligger pt. lidt under samme tidspunkt de seneste år, men der 
kommer løbende nye medlemmer til.  
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3) Meddelelser 
Vi skal i dialog med Skanderborg Kommune omkring 25-års reglen, idet det er op til den 
enkelte kommune at fastsætte reglerne for tilskud i forhold til antallet af medlemmer over 
og under 25 år. Mimse er tovholder på dette. 
 
Mimse og Pia har været til DRF repræsentantskabsmøde. Der var som sædvanligt mange 
emner på dagsordenen. Heraf kan nævnes: Det forventes, at der kommer et nyt stævne-
system: DRF Event. Der blev fremlagt forslag til ny berideruddannelse, hvor uddannelsen 
deles op i flere trin. DRF har øget fokus på frivillighed i klubberne. Stævnestrukturen med  
A, B og C stævner er ikke helt tidssvarende. Der kigges på ny struktur. Se i øvrigt referat 
på DRF’s hjemmeside:  
 
http://www.rideforbund.dk/~/media/rideforbund/Om%20DRF/Repraesentantskabsmoeder/
Repmoede%202015/Referatrepraesentantskabsmoede20150419V2.ashx 
 
 
4) Ridecentret 
Christina er færdig med sin uddannelse som dyrepasser med heste som speciale, og er 
blevet fastansat som staldmester på Ridecentret pr. 1/6-15. Alle henvendelser vedr. 
opstaldning mv. skal fortsat rettes til Jonas. Ny elev, Ida, er ansat. 
 
Ridecentret afventer pt. tilladelse til at bygge ny stald. 
 
Alle bokse er besat. 
 
Bunden i den store ridehal er for tynd flere steder og vil blive forbedret i løbet af sommeren 
– evt. en helt ny bund. 
 
Udendørsbanerne trænger også til at blive forbedret på visse områder – evt. grubbes. Jonas 
undersøger, hvad der skal/kan gøres. 
 
 
5) Udvalgene 
 
Aktivitetsudvalget: 
Anja afholder hyggespring den 7. juni og den 12. juli. 
 
Planlægningen af årets ridelejr er i fuld gang. Udover ridning 2 x dag som tidligere, er der i 
år planer om øget fokus på teoretisk undervisning. Tilmelding lukker ved 30 deltagere. Der 
er enkelte pladser tilbage. 
 
Stævneudvalget: 
Der var 231 starter til det seneste klubstævne. Det var et godt stævne. Men: Der er behov 
for at flere melder sig som hjælpere, hvis vi fortsat skal afholde så mange stævner. 
Fremadrettet vil vi også sende mails til vores hjælpere i god tid. Mimse og Pia sørger for 
dette.  
 
Materialeudvalget:  
Den mobile dommervogn trænger hårdt til udskiftning. Det er et spørgsmål, om den 
overhovedet kan være mobil længere uden at falde fra hinanden... Vi holder øje med gode 
tilbud på gamle mandskabsvogne o.lign. og sender mail rundt, hvis vi finder noget velegnet 
til en god pris.  
 
Aktivitetsdagene den 30. og 31. maj:  
Opgaver er fordelt jf. referat fra sidste møde. Vi håber på flere tilmeldinger.  
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Juniorudvalget: 
Juniorudvalget har planer om en pony camp den 21.-23. august.  
 
Sløjfestævneudvalg: 
- 
 
 

6) PR - hjemmeside 
Vi skal blive bedre til at bruge kalenderen på hjemmesiden. Anja tager kontakt til Kasper 
med henblik på at lære at lægge begivenheder i kalenderen.  
 
 
7) Certificering 
Vi fordelte gennemgangen af vores certificeringer på årets bestyrelsesmøder som følger: 
 
Certificering: Dato for gennemgang: Ansvarlig: 

Bredde juni Louise 
Sikkerhed august Karen Marie 
Ridelejr september Helle 
Elevskole oktober Helle 
Organisation november Mimse 
Klubstævne december Pia 
Miljø januar Mathias 
Opstaldning februar Mimse 
 
(Vi har ikke certificeringerne i Miljø og Opstaldning endnu, men forventer/håber at have det 
til januar/februar ☺). 
   
Iht. breddecertificeringen skal emnet ”breddeaktiviteter” gennemgås på hvert bestyrelses-
møde. Vi tager det som et fast punkt under 7) Certificering.  
 
Breddeaktiviteter: Opbygning af en mobil militarybane er i gang, der er planlagt 
hyggespring, ridelejr og pony camp jf ovenstående. 
 
 

8) Eventuelt 
Louise følger op på mulighederne for legater og sponsorater, som blev nævnt på general-
forsamlingen. Tager kontakt til Lars, som mente, at der er mange muligheder, vi ikke 
udnytter pt. 
 
LF spring og CNC80 military kommer på oversigten over optjening af point til championats-
listerne. 
 
Anja lægger info. på Facebook vedr. vores aftale med OK Benzin, så vi forhåbentlig kan få 
flere til at koble HYOR til deres benzinkort, da det giver gode sponsorpenge til klubben. 
 
Næste møde bliver den 16.06.2015 og afholdes hos Helle. 
 
 
Tak for god mad til Pia ☺ 


