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Bestyrelsesmøde Referat   19/3-15 

1. Syddjurs kommune og lokaletilskud: 
Karin fremlægger retningslinjerne for tildeling det kommunale lokaletilskud. 
 

2. Ryttermærker: 
Status på ryttermærker. Der er blevet diskuteret hvorvidt det er ryttermærke 1-2 eller 3-4 der skal 

udbydes først og om det er muligt at nå at udbyde dem inden sommer. 

Christina aftaler med Lea , hvornår hun er klar til at kunne udbyde ryttermærker. Lea taler både med 

opstaldere og elevryttere og vil beslutte hvilket mærke der er størst behov for at starte med. 

Det forventes at  ryttermærke 1, 2, 3 og 4 vil blive udbudt i 2015  

3. Børneattester: 
Der indhentes børneattester på bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere 

4. Vedtægter: 
Klubbens vedtægter, som vedtaget på generalforsamlingen februar 2015, blev godkendt og 

underskrevet af bestyrelsens medlemmer. 

5. Ny ansættelse: 
Pia informerede omkring nyansat personale. 

6. Skrald–silo-skur: 
Når der bliver smidt baljer, grimer, foderposer osv. ud i skraldespandene bliver de fyldt meget hurtigt. 

Lige nu betaler vi for at få tømt skraldespande hver 14. dag. Derfor er det ikke meningen at der skal 

smides foderposer, udstyr osv. i skraldespandene. Hvis opstalderne ønsker at kunne smide alt dette ud 

alligevel, skal vi købe ekstra tømning, så spandene tømmes hver uge. Dette vil selvfølgelig medvirke en 

mindre prisstigning. 

Vi opfordrer opstalderne til at tage punktet op på næste opstaldermøde og diskutere, hvad de ønsker. 

Skur til wrap: vi ønsker at få bygget et skur, hvor vi kan have vores wrap stående i tørvejr. Punktet 

bliver taget op igen efter sommer, inden den nye wrapordning går i gang. 

Silo: Lige nu bliver siloen ikke brugt til noget. Vi har undersøgt om man kunne opbevare træpiller i 

siloen, men dette var desværre ikke en mulighed. Vi har diskuteret, hvorvidt det var smart at fjerne 

siloen helt eller lade den stå. Vi har valgt at lade siloen stå, selvom den er tom, da vi måske vil kunne få 

brug for den på et senere tidspunkt. 

7. Conventus: 
Karin har informerede omkring Conventus, som er Syddjurs kommunes klubmodul. Bestyrelsen 

overvejer om det er noget klubben ønsker at tilslutte sig. 
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8. Hjerteforeningen: 
Vi har fået invitation fra Hjerteforeningen om at samle penge ind til dem. Bestyrelsen melder fra til 

dette arrangement, men sender tilbuddet videre til juniorudvalget og privatopstalderne. 

 

9. Visioner fra RORK 2015: 
Medlemmerne skal være med til at lave de prioriterede visioner. Bestyrelsen vil derfor gerne invitere 

medlemmerne til et visionsmøde mandag den 20. April. Kl.19.00. i rytterstuen 

Vi tænker det som en debataften, hvor vi kommer med vores ideer og vi opfordrer medlemmer til at 

komme med deres ideer. 

10. Orm: 
Det er tid til gødningsprøver igen. Der kommer opslag op i stalden.  

11. Armatur i hal og udendørs: 
Pia har aftalt med Rosenholm-el at de kan gå i gang med at skifte lys i hallen. 

12. Førstehjælpskasse: 
Der er 2 førstehjælpskasser til mennesker.  Det ene er i sadelrummet og den anden er i rytterstuen. 

Mai vil sørge for at få fyldt førstehjælpskasserne. Dorte vil lave en førstehjælpskasse til vores elevheste. 

13. Sikkerhedskursus: 
Til sikkerhedscertificeringen skulle vi i bestyrelsen deltage i et sikkerhedskursus, der blev udbudt på 

Vilhelmsborg . Vi vil fremover registrere alle ulykker, der sker i klubben der har med hestene at gøre. 

Dette er for at føre statistik og for at se om vi vil kunne undgå lignende ulykker fremover. 

14. Arbejdsdag: 
Den 7. april er der planlægningsmøde til arbejdsdagen. 

15. Mobiltelefoner under ridning, trækning og longering: 
Der er kommet et forslag fra flere medlemmer om at få et forbud mod alt brug af mobiltelefon og 

høretelefoner, når man rider, trækker med hesten og longerer den. 

Forslaget er vedtaget. 

16. Evt. 
Dopingaften: Der var forslag om at vi sætter et skilt op i stalden om at man ikke må fodre hestene, da 

der kan være doping i flere af de godbidder, der er på markedet i dag.  

Vi vil opfordre folk at sætte et skilt op ved deres boks, hvis man har en hest, der får medicin, der er 

registreret i Antidoping Danmark (Her findes en fremragende app, der er gratis).  

Hvis man har en hest, der skal have medicin, skal man fremover kontakte Mai. Dette vil også blive 

skrevet ind i velkomstfolderen 
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Partrytterne: Randi informerer om, at Lea og hun selv har holdt møde med partrytterne og der er lavet 

procedure omkring pudsning fremover. 

 

 


