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Møde/dato: 

REFERAT 

Bestyrelsesmøde d. 9. oktober 2018 

Indkaldte: Bestyrelsen 

Afbud fra: Mette  

Referent: Randi 

 
Pkt. 

 
Beskrivelse 

 
Diskussion, Handling og Beslutning 

 
Ansvar 

A.  Gennemgang af 
seneste referat 

Opfølgning på referat  

B.  Økonomi Orientering fra Anne Louise om den økonomiske situation.  
Ikke noget nyt at berette. 
 

 AL 

1.  Status på personale  Vi har sagt velkommen til vores nye medarbejdere i stalden. 
 

 

2.  Undervisning Der vil blive lavet stillingsopslag, hvor vi søger nye medarbejdere 
til at varetage eneundervisningen. 
 

Pia 

3.  Stald Der vil blive kigget på ny procedure i forbindelse med ankomst af 
nye opstaldere. Der vil være samtale inden underskrivning af 
kontrakt med afstemning af forventeringer. Ligeledes vil der blive 
samlet en mappe indeholdende relevante oplysninger.  
 

Kaja 

4.  Facebook I vores reglement fremgår det allerede, at dårlig omtale af klubben 
eller hinanden i krogende eller via sociale medier er under ingen 
omstændigheder acceptabelt. Grupperne på Facebook ”RORK – 
Rosenholm Rideklub - kun for medlemmer” og ”RORK - Rosenholm 
Rideklub - kun for opstaldere” blev oprindeligt oprettet af 
medlemmer for medlemmer og har ikke været administreret af 
bestyrelsen. Der vil blive opslået regler for brug af grupperne. 
Grupperne vil fremover blive administreret af bestyrelsen. Ved 
overtrædelse af dette, vil konsekvensen blive vurderet af 
bestyrelsen. 
 

Alle 

5.  Status elevheste Berijka er blevet tjekket af dyrlæge. Hendes skade er stadig ikke 
helet. Det var oplyst, at hun skulle stå stille i et år, for at se om 
hun vil blive klar til brug igen. Det er desværre ikke tilfældet. Det 
er derfor besluttet, at hun skal aflives. Berijka har stået på 
sygefold hos Lea. Den som har lyst til at sige farvel til Berijka, er 
velkommen til at kigge forbi d. 23/10 i tidsrummet 18.30-19.30. 
 
Der har været køber for at prøve Alabama. Vi håber, det snart 
lykkes, at få et salg igennem.  
 

Randi 
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6.  Smed Vi forsætter behandling af sagen med klage af smedens arbejde. 
 

 

7.  App MOSSOM Vi har fået etableret et nyt arbejdsredskab for alt personale. Via en 
app er det nu muligt at planlægge opgaver og videregive beskeder. 
Her kan personalet følge deres opgaver og det er synligt, hvad der 
er udført.  
Denne app vil gøre det nemmere for personalet og bestyrelsen at 
kommunikere sammen om arbejdet. 
Det er en prøveperiode pt. og derfor er det kun elevhestedelen. Vi 
håber på sigt at kunne tilbyde det til privat delen på sigt også.  
 

Pia/ 
Mette 

8.  Salg af skrabelodder 
for 
diabetesforeningen 

Vi har sagt ”ja” til at sælge skrabelodder for diabetesforeningen. 
Indtægten for dette vil gå til nyt udstyr til elevhestene.  
Bestyrelsen vil finde en dato, hvor vi fælles kan går ud og sælge 
lodder i byen. Nærmere info herom.  
  

Christina 

9.  Jul på slottet Igen i år er vi aktive ved ”Jul på slottet” som er weekenden i uge 
45+46. Sæt allerede nu kryds i kalenderen som hjælper. 
 

 

10.  Lokalplan Der er indsendt en indsigelse til kommunen i forhold lokalplanen 
for området, hvor klubben er beliggende. Vi har gjort opmærksom 
på overfor kommunen, at der er en rideklub, som skal medtages i 
forhold til planlægning af, hvad der skal ske med området.  
 

Knud 

11.  Ny mødedato Næste møde d. 23/10. 
 

 

12.     

 


