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1. Er det muligt at partrytterne kan muge elevhesteboksene ud? Randi og Kristina undersøger 

om det er muligt at få lavet en ”vagtplan”, således at enkelte partryttere står for udmugningen 

af bokse. 

 
2. Opdatering af hjemmesiden med bestyrelsesmedlemmernes arbejdsområder: 

Arbejdsopgaverne er blevet fordelt mellem bestyrelsesmedlemmerne. Hvert 

bestyrelsesmedlems arbejdsområde vil være at se på hjemmesiden snarest. Så er det 

nemmere for klubbens medlemmer at vide hvem de skal henvende sig til med forespørgelser. 

 
3. Procedure for tilkaldelse af vikarer ved sygdom? Bestyrelsen finder det nødvendigt med nogle 

helt klare og faste aftaler om hvad der gøres ved sygdom hos personale. Bestyrelsen foreslår 

et ”team” af faste vikarer der kan kontaktes. Der har desværre været et par gange hvor det har 

været meget svært at få hjælp til at lukke heste ud om morgen når personale har været syg. 

Hvad vi gør i fremtiden i sådan en situation, vil blive taget op på næste opstaldermøde.  

 
4. Elevhestenes udstyr: Al udstyr efterses og det der trænger til at blive skiftet ud, bliver det. 

 
5. Ditte er desværre sygemeldt i ca 3 måneder. Der vil ikke blive fundet en afløser i denne 

periode, da Mette godt mener at kunne varetage staldarbejdet alene, da arbejdsbyrden ikke er 

så stor i sommerperioden. 

 
6. Omstrukturering i RORK: Mettes stilling bliver nedlagt. Der oprettes i stedet 2 stillinger. 1 der 

skal varetage staldarbejdet og 1 der skal varetage undervisning. Mette er blevet opfordret til 

at søge stillingen som underviser. Hvis hun takker nej til dette vil stillingen blive slået offentligt 

op, ligesom stillingen som staldansvarlig vil. 

Trine stopper som underviser 1/8 2014, da hun har fået job i Sverige. Vi ønsker hende alt mulig 
held og lykke! 

 


