
Referat fra bestyrelsesmøde d. 13. april 2006 
 

Dagsorden: 
 

1. Referat fra sidste møde 
2. Brug af hallerne i weekenderne 
3. Personale og elevunderviser 
4. Støtteforeningen v/ Berit Zimmer 
5. Ferieplanlægning 
6. Planlægning af næste år 
7. Eventuelt 

 
Referat: 
 

1. Referatet fra sidste møde blev gennemgået og underskrevet. 
2. Flere medlemmer har gjort opmærksom på, at der af og til er sat spring op i enten den store 

eller lille ridehal udenfor de aftalte tidspunkter. Hallerne må ikke ”lukkes” pga. opsatte 
spring ud over de allerede planlagte timer. Springning skal derfor finde sted søndag mellem 
kl. 15 og 18 i den store hal. 
Longering er stadig forbudt i den store hal. 
Det sender forkerte signaler at overtræde klubbens regler. 

3. I fremtiden vil personalet bestå af: Jacob, Karen, Lene, Berit og en elevunderviser, som bør 
ansættes pr. 1. juni. To interesserede har henvendt sig. Der indkaldes snarest til ansættel-
sesmøde/samtale. 
Lene er startet som staldpige og Mette stopper d. 1. juni 2006.  
Efter påske starter Inger, som skal tage sig af forefaldende arbejde, rengøring og hjælpe ved 
handicapridning. I prøvetiden frem til 1. juli er hun gratis, hvorefter klubben får tilskud fra 
kommunen. 

4. Berit Zimmer deltog i dette punkt som repræsentant for Støtteforeningen.  
Personale og bestyrelse har i den senere tid henvendt sig til Støtteforeningen vedr. penge til 
diverse formål. Støtteforeningen ønsker klarhed over, hvem der henvender sig, for at undgå 
unødig forvirring. Dialogen mellem de to foreninger er vigtig. 
Støtteforeningen er en selvstændig forening, som er momsfritaget. Foreningen har lige sør-
get for og betalt tilpasning af samtlige elevhestes sadler og betalt forsikring på alle elevhe-
ste, med undtagelse af Nikko og Sabrina. 
Rideklubben skal afholde div. udgifter vedr. transport af heste/ponyer på prøve. Der bør ud-
formes standardskema, som afleveres efter kørslen. Taksten er 3,30 kr for kørsel med trailer. 

5. De ansattes ferie er planlagt. Alle skal holde tre sammenhængende ferieuger i juli måned. 
6. Næste års planlægning udskydes til ansvarshavende elevunderviser er ansat. Evt. flytning af 

springundervisning fra tirsdag til onsdag. 
7. Anni Oppelstrup inviteres med til næste møde. Vedr. terrænudvalget. 
 

JN laver opslag med navne og telefonnumre vedr. ansvarshavende fra bestyrelsen og perso-
nalet. 
 
Udvalg til indkøb af nye elevheste/ponyer: Én repræsentant fra bestyrelsen (Jane), én fra 
Støtteforeningen (Inga) og en underviser fra elevskolen/handicapundervisningen (Helene).  
Distriktstævnet: BT kontakter Jacob vedr. klargøring af udendørs springbane. 



Udvidet klubstævne: Propositioner er udsendt. 
 
Anlægsønsker skal afleveres til kommunen sensest d. 18. april: Flisebelægning, kloakering, 
dressursammentælling, folde og div. gentagelser fra sidste års ønsker. FK beregner og ind-
sender. 
 
Materialeønsker skal indsendes senest d. 29. maj og tages med på næste møde. 
 
Medlemsmøde: Indkaldelse snarest efter ansættelse af ny elevunderviser, som så kan præ-
senteres på mødet. 
 
Handicapafdelingen: Lene Klug opfordres til at undersøge hvad der skal ske efter kommu-
nesammenlægningen. Hestematerialet er pt. ikke til at oprette endnu et hold. 
 
Personalet SKAL henvende sig til Flemming, hvis de ønsker at få en fridag. 
 
Krybbebidere ønskes fortsat ikke på rideskolen, men hvis en hest bliver krybbebider på 
SKRK skal den stå med halsrem. 

 

Referent 
Birgitte Madsen 


