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Bestyrelsesmøde Referat   18/8-15 

 

1. Ridefys. 
Bestyrelsen har haft et møde med Syddjurs kommune. Det blev aftalt at Rosenholm 

Rideklub udarbejder et overslag over udgiften i forbindelse med etablering af 
ridefysioterapi 
 

2. Brændstof til "Robert" 
Kim og Charlotte har indvilliget i at overtage indkøb af brændstof til traktor og 
græsklipper. Foreløbig i perioden frem til jul. Bestyrelsen siger tak for hjælpen! 

 
3. Skur til wrap 

Bestyrelsen har haft kontakt til Frank Laursen om muligheden for at etablere et fast skur 
til wrap. Der arbejdes videre med tegninger af et overdækket skur. Bestyrelsen ser også 
på muligheden for en wrapvogn. 

 
4. Udendørsbane - skur 

Bestyrelsen udarbejder en ansøgning til Syddjurs kommune til forbedring af 

udendørsbanen. Muligvis og inklusive skur for opbevaring. 
 

5. Personale 

Bestyrelsen behandlede den staldansvarliges sygemelding. 
 

6. Ridelejr 2015 

Rosenholm Rideklub har haft pæne tilbagemelding efter årets ridelejr. Ridelejr 2016 
forventes at byde på helt nye tiltag. 
 

7. Hjælpere 
Rosenholm Rideklub oplevede en stor opbakning til vores store jubilæumsstævne fra både 
rideskole elverne og deres familie og opstaldere. Det var en stor glæde! 

 
8. Opstaldningskontrakt 

Bestyrelsen arbejder med forskellige ændringer til den nuværende kontrakt 
 

9. Træpiller boks 

Bestyrelsen er i færd med at undersøge om der er problemer med limbehandlede træpller 
for boksene. 
 

10. Hjælper t-shirts 
Bestyrelsen undersøger forskellige muligheder. 
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11. Wrap ordning 
Bestyrelsen besluttede at udskyde wrap ordningen så starten bliver 1/10. Udsættelsen 
skyldes vores nye vikar, men også det varme vejr.  

 
12. Elevheste 

Bestyrelsen blev informeret om elevhestene i forbindelse med undervisningsstart. 

 
13. Henvendelse fra medlemmer 

Der er ikke mulighed for at tilbyde ekstra services for opstalderne. 

 
Michael har tilbudt sig som kontaktperson for opstalderne. Han hjælper gerne med lidt af 

hvert, og er klar med råd og vejledning. 
 
Næste bestyrelsesmøde er planlagt til tirsdag 15/9 

 


