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Bestyrelsesmøde Dato: 18.08.2015 
Tid: Kl. 18:00 
Sted: Karen Marie 
 

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: Anja Krogsgaard Larsson 
         Mathias Diernæs 
 

 
 

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 blev godkendt.  
 
 
2) Økonomi 
Vi gennemgik/genopfriskede de økonomiske sammenhænge mellem HYOR og Hylke 
Ridecenter samt reglerne for støtte fra kommunen mv.  
 
HYOR bor til leje på Hylke Ridecenter. Klubbens indtægter, som primært kommer fra 
undervisning, medlemskontingent og tilskud fra kommunen, går stort set i 0 med vores 
udgifter til halleje, undervisere, hesteleje (Hylke Ridecenter ejer elevhestene) og en lang 
række mindre poster. Der, hvor vi særligt har mulighed for at generere et overskud til 
nyanskaffelser mv., er fra de stævner, vi afholder. Derfor er klubben meget afhængig af, at 
der er et velfungerende stævneudvalg, og at medlemmer, forældre og andre støtter op som 
hjælpere til stævnerne.  
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Den aktuelle økonomiske status gennemgås mere detaljeret på næste møde, da Anja ikke 
deltog.  
 
 
3) Meddelelser 
Kultur og Borgerservice støtter foreninger, der udbyder aktiviteter for børn og unge i 
efterårsferien, med kr. 1.000,-. Forskellige muligheder blev drøftet, men der blev ikke 
truffet beslutning om noget, bl.a. da vi fortsat skal sikre, at elevhestene får et pusterum i 
ferierne. 
 
Mimse deltager i en arbejdsgruppe under DRF og gav et referat af de emner, der bliver 
behandlet i arbejdsgruppen. Til næste møde skal Mimse komme med forslag til, hvad der 
gør det attraktivt for en klub at være medlem af DRF. Bestyrelsen havde følgende input, 
som Mimse tager med til mødet:  
 

- Bedre koordinering af stævneaktiviteter i distriktet og nabodistrikterne imellem 
- D og C-stævne samme weekend i distriktet betyder, at D-stævnet ikke må have 

f.eks. LA-klasser – også selvom D-stævnet var først ude med proportioner. Er denne 
regel nødvendig? Vi tænker, at de, der ønsker at starte C-stævner, gør det, hvis de 
føler sig klar, og at D-stævner ikke tager starter fra C-stævner 

- Vigtigt, at der er tydelige fordele ved medlemskab af DRF for de klubber, der er 
certificerede, da det er et stort arbejde at vedligeholde og leve op til kravene i 
certificeringerne. Certificeringerne er gode og vigtige og sikrer en høj standard i 
klubberne – men klubberne skal motiveres til at tage dem 

- Vigtigt, at DRF støtter bredden – ikke kun eliten. F.eks. legater til ryttere, der er på 
vej videre fra C-stævner 

 
Fodtøj på ridecentret: Ridecentrets ansatte SKAL have sikkerhedssko på, når de arbejder for 
ridecentret og klubben. Jonas sørger for at håndhæve dette.  

 
Der må kun rides i reglementeret fodtøj, som ikke kan hænge fast i stigbøjlerne. 

 
Forældre og andre, der kommer på ridecentret skal følge sikkerhedsreglerne, herunder 
sikkert fodtøj, når de omgås hestene, f.eks. hjælper med op- og afsadling.  

 
Vi har fået lavet 4 hvide dressurunderlag med HYOR logo, som klubben låner ud til HYOR 
ryttere, der starter mesterskaber. 
 
Vi har en broderifil liggende hos Horze i Hasselager, som klubbens medlemmer kan benytte 
til f.eks. broderi på underlag mv. F.eks. eget navn på den ene side og HYOR logo på den 
anden. 
 
Louise og Karen Marie laver et forslag til regler for deltagelse i mesterskaber og evt. tilskud 
til ryttere, der rider mesterskaber for HYOR. Vi kigger på det på bestyrelsesmødet i 
september. 
 
 

4) Ridecentret 
Alle aktiviteter – holdundervisning, ridefys., privatundervisning mv. - er kommet godt i 
gang efter ferien. Der er indkøbt 4 nye elevheste. 
 
Byggeri af ny stald er udskudt yderligere pga. høring. 
 
Der er venteliste på opstaldning. 
 
De udendørs ridebaner har fået et nyt lag flis. 
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Der er indkøbt 20 nye høhække i metal. 
 
Bygning af den mobile militarybane er ikke kommet i gang, men det har høj prioritet i den 
kommende tid. Evt. i efterårsferien, hvis ikke staldbyggeriet er gået i gang.  
 
Når Christina og Jonas ikke er at træffe, kan opstaldere og partsryttere skrive spørgsmål på 
tavlen på skabet i rytterstuen.   
 
 
5) Udvalgene 
 
Aktivitetsudvalget: 
Vi skal have fat i nogle kasser – stærke og håndterlige - til vores bomholdere. En til 
sikkerhedsholdere af plastic, en til alm. plasticholdere, en til sikkerhedsholdere af metal og 
en til alm. metalholdere. Helle sørger for dette.  
 
Stævneudvalget: 
Første stævne af de 3 klubmesterskabsstævner afvikles om 14 dage. Proportionerne i spring 
bliver ændret, så det bliver B3 og B4 metoder i stedet for B0, da det er tilladt, når det er en 
del af et mesterskab.  
 
Til de 2 indendørsstævner vil fredag aften blive taget med, så vi forhåbentligt kan undgå at 
måtte sætte begrænsning på antal starter.  
 
Materialeudvalget:  
Vi er stadig på udkik efter en mobil dommervogn. Evt. en salgsbod. Jonas undersøger 
denne mulighed nærmere.  
 
Juniorudvalget: 
Juniorudvalget afholder pony camp den kommende weekend. Anja Lass er med som 
voksenrepræsentant. 
 
Sløjfestævneudvalg: 
Der er planlagt sløjfestævne den 20. september og den 21. november.   
 
Ridelejr: 
Årets ridelejr forløb super godt.  
 
 

6) PR - hjemmeside 
Hjemmesiden skal opdateres, bl.a. med navne på bestyrelsesmedlemmer. Vi kigger alle på 
hjemmesiden og sender input til Louise, som samler og sender videre til Kasper. 
 
 
7) Certificering 
Mimse kunne oplyse, at det koster 900 pr. år at opretholde vores certificeringer – uanset 
antallet af certificeringer. 
 
Vi gennemgik kravene til ”Bredde” (Louise). Følgende blev noteret: Kalenderen på 
hjemmesiden skal bringes up to date med aktiviteter. Kasper er ved at kigge på det, Louise 
følger op.  
 
Oplysning om den breddeansvarlige skal fremgå af hjemmesiden. Louise sørger for dette.  
 
Vi skal være opmærksomme på, hvornår der er breddeaktivitetskurser/inspirationsdage og 
deltage mindst en gang årligt.   
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Underviserne skal have inspiration til breddeaktiviteter. 
 
Aktuelle breddeaktiviteter: Der er pony camp den kommende weekend. 
 
Næste gang skal vi gennemgå ”Ridelejr” certificeringen (Helle).  
 
 

8) Eventuelt 
Stævneudvalget indstiller, at vi helt ophører med at afholde egnsmesterskaber, bestyrelsen 
godkendte dette. Pia sørger for, at vi får de 4 pokaler hjem på hylden i rytterstuen.  
 
Vi har fået et spørgsmål omkring mulig forøgelse af klubbens indtægter ved salg af flere 
reklameskilte i ridehallerne. I den sammenhæng kan oplyses, at indtægter fra evt. 
yderligere reklameskilte i ridehallerne tilfalder ejeren af ridehallerne – se i øvrigt under 
økonomi. HYOR modtager meget gerne sponsorater til stævner (ærespræmier og 
pengepræmier ved C-stævner), materiel mv.. Ved sponsorater af min. kr. 1.000,- vil 
sponsoren få sit navn/logo på vores hjemmeside i 1 år.  
 
Louise har undersøgt mulighederne for støtte fra diverse fonde. Der er muligheder – men 
det kræver en indsats. Tryg Fonden har deadline 15. sep. Vi overvejer, om vi har et 
relevant ønske om støtte. 
 
Støtteforeningen har oplyst, at de arrangerer medhjælperfest den 3. oktober ☺ 
 
Næste møde er den 15.09.2015 og afholdes hos Louise. 
 
 


