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1. Opfølgning af sidste mødes aftaler 
Alle punkter fra sidst er gennemgået og fulgt op på. 
 

2. Henvendelse fra medlemmer: 
Vedrørende henvendelse fra en opstalder kan det oplyses at klubbens forsikringsforhold 
fremgår i opstaldningskontrakten. Derudover har Rosenholm Rideklub tegnet forsikringer for 
medarbejderne gennem DRF.  
 
Af opstaldningskontrakten fremgår det også desuden, at man IKKE må efterlade en hest alene 
på folden. 
 

3. Aftenfodring 
Lena har ønsket at stoppe med aftenfodringen og Mai har overtaget. Hvis nogen ønsker at give 
en hånd med til aftenfodring, må I meget gerne kontakte Mai. 

 

4. Julemarked 
Christina er tovholder på julemarked op Rosenholm Slot. Hun tager kontakt til eventfirmaet og 
Joan og juniorudvalget. 

 

5. Forældremøde, fra sidste møde 
Vi vil gerne etablere en kontakt til forældrene og vise hvem bestyrelsen er og hvad vi laver 
  
Præsentation af klubben 
Hvad sker der på stedet i løbet af året  
Hvordan håndterer man hestene  
 
Ovenstående var eksempler på emner vi gerne ville berøre. Der vil blive afholdt to møder. Det 
første møde vil finde sted den 16/11 og henvender sig primært til de nyere medlemmer og det 
andet møde vil finde sted i foråret. 
 

6. Indbrud 
Der har været indbrud i sekretariatet. Rosenholm Ridecenter har meldt indbruddet til 
Østjyllands Politi. 

 

7. Nyt fra staldene 
Der har været en aftale med Frank og Asmus om, at drænet skal laves ved gårdspladsen og 
gårdspladsen skal dækkes med slagger. Projektet er blevet forsinket pga. sygdom. Pia laver en 
opfølgning på det med Frank, så dette kan blive lavet inden vinter. 
 
Hjælp til at lave vinterfolde: Flere opstaldere har tilbudt at hjælpe med at lave vinterfolde. Den 
hjælp vil vi meget gerne tage imod. Den 2 november laver vi vinterfolde fra 10.30-14.30. De 
opstaldere, der mangler at have arbejdsweekend får mulighed for at hjælpe denne dag. 
Christina tager fat i de pågældende personer. 
 
Rosenholm Ridecenter kontaktes vedrørende indkøb af nyt flis til ridehallen. 
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8. Opdatering af elevheste 
Alle elevhestene har fået ordnet tænder, og ifølge dyrlægen var det tiltrængt. 
Phoebe har stået i boksen i en måned nu, og har fået det bedre.  
Lyn Lotto er kommet på slankekur 
Christina Snakker med Lea om klipning af elevhestene 
 

9. Nyt fra Sportsudvalget 
På førstkommende staldmøde vil Sportsudvalget have et punkt på dagsorden vedr. stævner. 
 
Af administrative årsager vil Rosenholm Rideklub ikke afholde stævner i foråret 2015. 
 

10. Partrytterne 
Den udvidede pakke - Vi arbejder på en pakke for partrytterne, der vil gøre det muligt at 
deltage i udenbys stævner med klubbens elevheste. 
 

11. Vikarproblematikken 
På det førstkommende staldmøde for opstalderne vil det blive bragt op, hvad opstaldere og 
bestyrelse stiller ved sygemeldinger fra staldpersonalet. Punktet vil blive sat på bestyrelsens 
næste møde. Som vi skrev i sidste referat, vil vi gerne have, at folk melder sig på banen. 
 

12. Evt. 
- Sikkerhedsreglementet, der hænger i stalden opdateres 
- Silo og fodervogn forsynes med lås inden 1. november 
- Der findes en dato for brandøvelse 
 

 
 


