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Bestyrelsesmøde Dato: 27.09.2016 
Tid: Kl. 18:00 
Sted: Mødelok. HYOR 
 

Deltagere: Formand: Marianne Frisk Jensen (Mimse) 
Næstformand: Karen Marie Bach 
Sekretær: Pia Yde Hedegaard 
Kasserer: Louise Carøe 
Bestyrelsesmedlem: Helle Kovdal 
Ridecenter: Jonas Thorup Hofer 
  
Suppleant 1: Anders Sommer 
Suppleant 2: Trine Vincent 
 

Afbud: Pia Yde Hedegaard 
            Louise Carøe 

 
 

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 
Louise var ikke til stede. Mimse kunne oplyse, at Louise nu har fået de nødvendige konto-
adgange og har overtaget kassereropgaverne fuld ud.  
 
Louise har lavet en samlet oversigt over vores medlemmer. Der er nogle få, der ikke har 
fået indbetalt kontingent. Jonas er i gang med at følge op med direkte henvendelse til hver 
enkelt.  
 
 
3) Meddelelser 
Mimse og Karen Marie har været på D-12 møde:  
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Der blev bl.a. talt om kravet om, at mindst en i stævneudvalget skal have været på kursus i 
stævnetilrettelæggelse. Vi lever op til kravet, men Pia hører i stævneudvalget, om nogle har 
lyst til at deltage i kommende kursus, så der er flere, der kan betjene stævnesystemet etc.  
 
Problematikken omkring meget lange stævnedage med starter ud på aftenen for pony-
ryttere og stævner på skoledage blev diskuteret.  
 
Distriktet opfordrer til, at klubberne får uddannet flere banedesignere og springdommere. 
Der udbydes kurser i 2017. 
 
Der blev efterlyste ideer til at få flere starter til div. distriktsmesterskaber. Vi blev enige om, 
at Mimse foreslår en stuktur, hvor de individuelle og holdmesterskaberne afvikles ved 
samme stævne og i samme klasse, da det kniber med at samle deltagere nok, når de 
individuelle mesterskaber og holdmesterskaberne afvikles separat. 
 
Se i øvrigt referat på D-12’s hjemmeside: http://www.distrikt12-
drf.dk/images/Distrikt12/Referater_og_nyhedsbreve/DR-møder/DR-2016/2016.09.19.DR-
ref.pdf 
 
Næste D-12 møde er den 5. december. Her vil oplægget til ny kontingentstuktur blive 
gennemgået. Mødedeltagere fra HYOR aftales på næste bestyrelsesmøde.  
 
Vi har fået 2 hæve/sænke borde fra Skanderborg Kommune. Jonas henter dem.  
 
Vi har også fået 32 stole fra Handi-K@. Mimse og Jonas sørger for afhentning.  
 
Anders/Heinze foreslår: Køb af nyt lydudstyr til maks. kr. 8.000,-. Afgøres på næste 
bestyrelsesmøde, når vi har fuldt overblik over vores økonomi.  
 
Anders arbejder videre med internetforbindelse i sekretariatet. Vi blev enige om, at Anders 
kan bruge op til kr. 1.000,-. 
 
 
4) Ridecentret 
Den nye stald er stort set færdig. Der kommer dørpumpe på døren til saddelrummet. Det 
asfalterede område uden for stalden/ridehallerne vil blive udvidet, og der vil blive plantet 
noget bøgehæk. 
 
Der er et stort, flot kontor/mødelokale ovenpå stalden, hvor vi holdt bestyrelsesmøde. Jonas 
tilbød, at klubben kan disponerer over halvdelen af rummet, hvilket vi glad takkede ja til. 
 
Ridecentret får en ny hestemanager-elev pr. 1/10. Hestemanager er et speciale på 
dyrepasseruddannelsen med fokus på heste. 
 
Der er ved at blive bygget nyt halvtag, hvor vognene med springmateriel kan køres ind 
under.  
 
Det gamle skur skal ryddes og vil blive fjernet. Helle og Louise gennemgår de ting, der 
tilhører klubben, sorterer og smider ud.  
 
Lørdag d. 5. november afholder Avlsforeningen for Shetlandsponyer efterårsshow i HYOR, 
og hallerne vil ikke kunne benyttes mens arrangement afvikles. Jonas informerer på FB og 
ved ophæng af sedler i ridehallerne.  
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Bestyrelsen kom med følgende ønske til ridecentret: Det er OK, at ridecentret bruger 
klubbens køleskabe, men de skal fremadrettet tømmes og gøres rene et par dage inden 
stævner og andre arrangementer, hvor køleskabene fyldes op. Jonas sørger for at informere 
de ansatte og tager ansvar for, at det sker. 
 
Bestyrelsen har et ønske om, at der generelt holdes mere orden i rytterstuen i dagligdagen. 
Støvler hører f.eks. ikke til på bordene! Jonas tager ligeledes dette med til de ansatte og 
øvrige brugere af rytterstuen. 
 
 
5) Udvalgene 
 
Aktivitetsudvalget: 
Karen Marie arbejder videre med et par emner til kurser i efteråret. 
 
Der bliver kursus i udvidet 1. hjælp i november, maks. 15 deltagere. Undervisere, ansatte 
på ridecentret og bestyrelsen er garanteret en plads. Herefter fyldes op efter først til mølle-
princippet. Helle sørger for opslag. 
 
Stævneudvalget: 
D-stævne med 2. afdeling af klubmesterskabet er afviklet. D-stævne med 3. afdeling af 
klubmesterskabet er den 29. og 30. oktober. 
 
Der er lavet oplæg til drejebog til stævneafvikling.  
 
Priser i cafeteria: Vi bestræber os på, at priser er i hele 5’ere. Det gør afregningen 
nemmere.  
 
Vi drøftede overholdelse af DRF’s reglementer ved vores stævner. Bestyrelsen var enige 
om, at reglementerne selvfølgelig skal overholdes, også ved D-stævner, så vi øver os i og 
hjælper hinanden med at lære reglerne, herunder f.eks. at man skal møde reglementeret 
påklædt til præmieoverrækkelse. 
 
Materialeudvalget:  
Heinze har været særdeles flittig, og har lavet en masse gode ting for klubben. Stor tak for 
det. 
 
Nye spring og bomme er bestilt jf. tidligere beslutning.  
 
Flere af de udendørs borde/bænkesæt er i dårlig stand. Jonas smider dem ud, som det ikke 
kan betale sig at reparere + skaffer nye til foråret.  
 
Jonas får sine ansatte/praktikanter til at shine præmieoverrækkelsesskamlen op. Laves evt. 
lidt lavere. Anders køber et par roll up bannere med HYOR logo til placering ved siden af 
skamlen ved præmieoverrækkelse. Kan også bruges ved præmieoverrækkelse på 
springbanen. Godt sted til eksponering – der bliver taget og postet mange billeder fra 
præmieoverrækkelser ☺. 
 
Byggeri af dommer- og tilskuerfaciliteter, store hal: Ansøgning bliver indsendt næste uge. 
Jonas sender fuldmagt til Pia. Vi tager dette punkt med som et fast punkt under 
materialeudvalget de kommende måneder. 
 
Juniorudvalget: 
Der var pony camp for parts- og privatryttere den 27. - 28. august. Det gik rigtig fint, og 
der var en god stemning.  
Udvalget planlægger et halloween arrangement.  
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Sløjfestævneudvalg: 
Vi har haft sløjfeklasser til klubstævnet. Det har været rigtig fint at have sløjfestævne-
ryttere med til klubstævnerne, men vi besluttede at lægge det tilbage til arrangement for 
sig selv. 
 
Ridelejr: 
- 
 

6) PR - hjemmeside 
Jytte og Helle er ved at forfatte en mail til alle medlemmer ang. klubbens behov for hjælp til 
stævner.  
 
 
7) Certificering 
Vi gennemgik ”Sikkerhed”. Vi lever op til kravene. 
Vi nåede ikke ”Stævnetilrettelæggelse”. Gennemgås næste gang. 
Næste gang skal vi også gennemgå ”Bredde” certificeringen. Louise er ansvarlig. 
 
Aktuelle breddeaktiviter: Halloween. 
 
 
8) Eventuelt 
- 
 
 
 
 
 
Næste møde er den 01.11.2016 og afholdes hos Anders. 
 
 
 
Tak for lækkert smørrebrød og æblekage, Jonas og Trine ☺. 
 
 
 
 
 
 
 


