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Møde/dato: 

REFERAT 

Bestyrelsesmøde d. 25. januar 2017 

Indkaldte: Bestyrelsen bestående af Knud, Karin, Mai, Anne-Louise og Randi 

Afbud fra: Mai  

Referent: Randi 

 
Pkt. 

 
Beskrivelse 

 
Diskussion, Handling og Beslutning 

 
Ansvar 

A.  Gennemgang af seneste 
referat 

Referat gennemgået og godkendt Alle 

B.  Økonomi Orientering fra Karin om den økonomiske situation. 
Der mangler opgørelse fra ridecenteret for at færdiggøre regnskabet 
for 2017 
 

Karin 

1.  Status på personale Der er afholdt personalemøde med staldpersonale. 
Der er aftalt at 1. gang hvert 14. dag rystes bunden igennem.  
Der er afsat 1½ palle piller pr. mdr. som ca. svarer til 3 sække pr. hest 
om ugen i gennemsnitsnit. Der bliver fyldt piller ind mandag, onsdag 
og fredag.  

Mai/AL 

  Partrytterne skal forsætte uændret med deres udmugning. 
Personalet kontakter Randi, hvis der er partryttere, som ikke er 
grundige nok ved udmugningen.  
Der skal skylles ben dagligt på alle elevheste sålænge der er mudrede 
folde. Der skal omprioriteres i arbejdsopgaver sådan at dette altid nås 
 

 
 

2.  Klubportal 
 

 

Der indføres "Klubportal" til at administrere bl.a. fakturering, 
regnskab og hjemmeside.   
Anne Louise aftaler møde m. Klubportal for introkursus til bestyrelsen 
omkring  1. marts så nye bestyrelsesmedlemmer kan deltage.  

AL/Alle 

3.  Medlemsskab for 
ridefys.  

Anne Louise kontakter Lene og Pia for aftale omkring procedure ved 
stævner. 
 

AL 

4.  Generalforsamling Der indhentes pris på lokale til afholdelse af generalforsamling. 
Dato for afholdelse af generalforsamling er nødt til at blive flyttet til d. 
8/3 pga. D-stævne koordinerende møde i distrikt 12 d. 22/2.  
Anne-Louise og minimum 2 personer fra stævneudvalget har 
mødepligt ved dette møde. 
 

Knud 

5.  Prisstigning Fra 2019 vil der være prisindeksregulering af undervisning og 
opstaldning efter markedsprisindeks.  
 

Alle 

6.  Status på elevheste Vi arbejder på en løsning for Berijka, så hun ikke står RORK mens hun 
er sygemeldt. 

Der arbejdes på at Alabama skal sælges, da han mistrives i rideskolen. 
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Vi har lånt Color, Paya og Sky Star som elevheste. 

7.  Halmkasser Der er opstillet kasser til halm på foldene til elevhestene.  
 

Knud 

8.  Aftenfordre Aftenfodring kan kun varetages af personer som modtager faktura fra 
RORK i forbindelse med elevundervisning eller opstaldning. 

AL 

9.  Ridning i 
Amaliegårdskoven 

Bestyrelsen er blevet kontaktet skovfogeden fra Amaliegårdskoven. 
Der er set heste i skoven. Vi ved ikke, om det er heste fra RORK. 
Bestyrelsen gør opmærksom på, at der ikke må rides i skoven.  
Bestyrelsen vil prøve at få forhandlet en aftale på plads med 
Amaliegårdskoven. 
 

Alle 

10.  Status på elevhold Antallet af elever er stabilt.  
 

11.  Ny godkendelse af 
ridehjelme 

Der vil blive indkøbt nye ridehjelme løbede efter den nye 
godkendelse til benyttelse ved prøvetimer 
 

 

 
 


