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1. Burgertelt 2016 
Vi igangsætter opgave med at finde interesserede i at deltage i festivaler for at tjene 

penge til nyt/eget telt. Djurs Festival Food var venlige at låne sit udstyr til os i år, men da 
vores forårssæson rammer ind i deres højsæson, er vi ikke garanteret mulighed for at 
låne teltet der. Der kan tjenes kr. 100/time pr. person, og man skal være min. 18 år for at 

deltage. Er du interesseret i at hjælpe her kan du kontakte Pia. 
 

2. Præsentation af vores staldansvarlig vikar 

Karin laver en præsentation til FB og hjemmeside om Lise (staldansvarlig i barselsvikariat). 
 

3. Punkter fra staldmødet 
Se referat med kommentarer 
 

4. Ansættelse af medhjælper til staldansvarlig 
Det blev nødvendigt at lave et stillingsopslag til jobbet som medhjælper. Der blev afholdt 
samtaler og bestyrelsen valgte mellem flere at ansætte Jacqueline Gottlieb. 

 
5. Tendrup Møllegård 

Der foreligger en lejekontrakt mellem Rosenholm rideklub og Tendrup Møllegård. 

Bestyrelsen arbejder på at få denne opdateret. 
 

6. Stævnearrangør og stævnesæson 2016 

Det er stadig planen at Lea, Joan og Mathilde i samarbejde vil stå som stævnearrangører. 
Sportsudvalget mødes i november, og herefter mødes med bestyrelsen om stævner 2016. 
 

7. Økonomi - Ridebane 
Prisen for udendørsridebanen blev desværre dyrere end forventet pga. flere uforudsete 
hændelser: 

 Kildevæld på banen. Disse kildevæld var årsagen til at den tidligere bane var 
uanvendelig på grund af konstant oversvømmelse 

 Tilkørselsforholdene til ridebanen var på grund af det konstante regnvejr totalt 
håbløse og entreprenøren var nødt til at reetablere vejen ned til ridebanen. 

 

Disse 2 hovedårsager kunne ikke på nogen måde forudsiges, og gjorde det øgede forbrug 
af både sand, grus og ærter stærkt nødvendigt. Det var nødvendigt at indkapsle 

kildevældene og føre dem tilbage til jorden i nye dræn. Nu har vi en renoveret udendørs 
ridebane, der er brugbar hele året rundt og ikke længere vil blive oversvømmet. 
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8. Økonomi  - Stævnesæson 

Kassereren præsenterede resultaterne af de 2 store stævner i hhv. august og september. 

Jubilæumsstævnet 14.-16. august gav et resultat på ca. kr. 33.000,00. 
Jubilæumsdistriktsstævnet 25.-27. september gav et resultat på ca. kr 30.000,00 
 

Disse superflotte resultater kan vi takke et meget aktivt sponsorudvalg, alle deltagende 
ekvipager og ikke mindst vores allestedsnærværende og uundværlige hjælpere for. Uden 
jer havde dette ikke være muligt. Takket være jer alle blev det muligt at renovere vores 

bund i hallen, og sidst vores udendørsbane, der nu har nye drænet bund og lys. Dette 
giver mulighed for at bruge den hele året. 

 
9. Wrapskur og træpiller 

Claus har fremlagt priser og tegning. Det er godkendt af Frank og fremsendt til Jem og Fix 

puljen. 
 
Træpiller: Dorte har kontakt til Frank. Som hovedregel er de træpiller, som er købt i DK 

damppressede. Der kan være noget med lim i træpiller fra Tyskland. Dorte laver en 
skrivelse til opstalderne, der opfordrer til at man selv er ansvarlig for at undersøge, om 
der er lim i træpillerne, hvis man køber i Tyskland. 

 
10. Ridefys. 

Intet nyt. 

 
11. Jubilæumsfest 

Vi har svært ved at finde tid til dette arrangement. Festen er udsat til næste år. 

 
12. Ormekur 

Alle heste er testet for alle orm (guldpakken). Der behandles efter foreskrifterne. 

 
 

 
Næste bestyrelsesmøde er planlagt til torsdag den 10. december 2015 
 


